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NUSHASI il KURUŞTUR 
Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM lZZET 

Cenevre 
Dönüşü 

Milletler Cemiyeti umumi 
heyetinin 13 üncü içtimaında 
bulmıan Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü Bey, dün Cerıevrcden 
avdet etti ve oradaki mesaisinin 
hülaaasım matbuata anlattı. 
Bu, Türkiyenin Milletler Cemi
yeti ile ilk teması değildir. Bu, 
beynelmilel teşkilatın azası ol. 
ınadığımız zamanlarda bile, 
Milletler Cemiyeti ile en çok i,i 
olan devletler aruınd'a bulunu
yorduk. Milletler Cemiyeti mec 
lisi birkaç mühim işlerimizi hal
letti. Cemiyete merbut olan 
beynelmilel Lahi mahkemesi 
F ranaa ile aramızdaki davayı 
gördü. Velhasıl cemiyet ile en 
Yakından teması olan devletle
tin başında Türkiye Cümhud. 
yeti geliyor. 

fakat ilk defadır ki bir Tür· 
kiye murahhası aza sıfatile ce
ıııiyet içtimalanna iştirak et
ıııektedir. Aza sıfatile yapıla. 
cak bu ilk temasın diğer dev
letler azaları üzerinde iyi bir 
tesir bırakacağına tüphe etn •
Yorduk. Çünkü Türkiye Cüm
huriyetinin harici siyas~ti Mil. 
!etler Cemiyetinin sulh ve mü
&alemet yolundaki siyaset ine 
tamamile uygundur. Bu kanaa
timiz Hariciye Vekilimizin bu 
gün gazetelerde çıkan sözlerile 
de teeyyüt ettiği gibi, Türkiye
ııin, uzak şark ihtilafı gibi bü. 
tün dünyayı alakadar eden mü
him bir meselenin halline me
ıııur bir komisyona aza intihabı 
luretile gösterilen itimat eseri 
d'e bunu göstermektedir. 

Uzak tark meselesi, cihan 
diplomasisinin mihverlerinden 
birini teşkil etmektedir. Bu me
&ele ile Sovyet Rusya ve Ame
rika gibi Milletler Cemiyetine 
lza olmayan büyük devletler 
de yakından alakadar olduğu 
İçin tümul ve ehemmiyeti Ce
nevre teşkilatının hudutlarını 
da aıan büyük beynelmilel bir 
ıııeseledir. İtte Türkiye bu me
selenin halline çalıtacak olan 
l!ınumi heyet tarafından ayrı
lan 19 lar komisyonuna aza in. 
tihap edilmittir. 

Milletler Cemiyeti umumi 
heyetinin bu defaki içtimaı bin
rıisbe ikinci derecede ehemmi
Yeti olan meselelerin müzakere 
~ile geçmiştir. Mesela tesliha
lın tahdidi gibi bütün dünyayı 
llakadar eden meseleye bu de
f11 temas edilmemiştir. Alman· 
)anın tahdidi teslihat konfe
t•nsmdan çekilmeıile meydana 
telen ıiyasi buhran da cemiyet 
kadrosunun dışında halledili
Yor. Bunun için Türkiyenin de 
beynelmilel meselelerin hallin. 
deki iştirak hissesi binnisbe 
ll:ıııhdut olmuıtur. Bununla be
"-ber, Milletler Cemiyetine aza 
olan devletlerin büyük bir kıs· 
ll:ıı için ikinci derecede ehemmi
)etli olan lrakm meclise aza 
~!~ası m~elesi, ~ür~iye. iç~ 
Quyük bır ehemmıyetı haızdı. 
~iirkiye için bu içtimada hazır 
ulunmaktan doğan memnuni

)eti, Hariciye Vekili Tevfik 
flüştü Bey, Türk milletinin his 
Iİyatına da tercüman olarak, 
Cenevrede ifade etmittir. 

Bir Hariciye Vekilinin umu
llıi heyet içtimaları sırasında 
Cenevrede bulunması başka bir 
b11kımdan da faydalıdır. Umu
llıi heyet içtimalan esnasında 
fenevre siyasi faaliyetin sik
tt merkezi olur. Her devletin 
tıı salahiyettar siyasi simaları 
Cenevre<İe toplanır. Her za
llılln ehemmiyetli bir müşahe
ıle merkezi olan Cenevrenin bu 
'talık bu noktadaki ehemmiye
\j daha mütebarizdir. Tevfik 
:iiştü Bey, bu vaziyetten istifa
~ e ederek yakından bir takım 
~ıııaslar yapmakla kalmamış. 
~Yni zamıında memleketimiz ile 
diğer memleketlerin vaziyetle. 
tj arasında da bir mükayese 
~~Pmıştır ki, bu mükayeaenin 
lıtticesi ni Hariciye vekilinin ağ 
:

1.ndan dinleyelim. Tevfik Rüt-
11 Bey diyor ki. 

'Müsahedelerimin en sami
~i Ve kat'i hülasası olarak şunu 
~~Yleyeyim ki, insan dünyanın 
/l inc bakınca ahval ve şerai-
1 k nisbeti dahilinde diğer mem 
~ etlere nazı.rım . Mustafa Ke-

elsi z.B K 
• 

Bir Fransız 
Tayyareci · 

Söke'de karaya 
inmeğe 

mecbur oldu •• 

Fransız tayyarecilerinden 
LefevreAnadolu üzerinden aeç 
melde olduğu sırada hasara uğ 
radığından Söke'de karaya in. 
mittir. Tayyareciye bir şey ol- , , 
mamı9tır. Fı·ansanm lzmir kon 
soloeu. tayyarecinin yoluna de 
vanı için kendisine yardım e
dilmesini iatemiŞ, mahalli hü,:-
Jaimet tarafından icap eden mu 
•venet yapılmıştır. 

Teı·fik Rüştü Bey l•tasyonda l•tlkbal edilirken.. 

• 
ı• 

•• 

ı 

Tayyar~i Lefevre Paris -
Saygon arasında turizm tayya

.t_releri için konulan reisicüm
l~ur mükafatım kazanmak mak 

Hariciye ·vekili dün 
Cenevreden döndü 

1 

Gazi H:z. Dolmabahçe aarayından ayrılırlarken .. 

Gazi Hazretleri dün istanbuldan 
müf arakat buynr.du~ar 

Reisicümbur Hz.nin refakatlerinde Başvekil, 
İktısat, Hariciye ve 

Dahiliye vekilleri de Ankaraya avdet ettiler .. 
Gazi Hz. yatla Derince'yi ve oradan da trenle Ankara'yı tetrif 
ettiler. Devlet merkezinde büyük istikbal hazırlıklan yapıldı 

latanbulumuzun en sevgili miıa 1 
firi Büyük ve Gazi Rei•imiz Muı· 
tafa Kemal Hz. dün Derince yo
lu ile Ankaraya döndüler. 

Reisicumhur Hz. öğleye kadar 
aarayda meıgul olmuşlardır. 

Saat ( 1) i çeyrek ıeçe Batve
kit ismet Pş. Hz. Dolmabah~e sa· 
rayına gelerek Gazi Hz. ne mül& 
ki oldular. Bu esnada kendilerine 
Franıız aefirinin aarayda bulun. 
duğunu haber verdiler. 

Eransa sefiri ile mülakat 
lımet Pı. dan birkaç dakika 

evvel de Franıız Refiri Comte de 
Chambrun aaraya !rClmiş bulunu· 
yordu. Fransız sefirini Hariciye 
vekilimiz Tevfik Rü~tü Bey kar
tıladı. Tevfik Rüştü Beyle Comte 
de Chaınbrun arasında 20 dakika 
kadar devam eden bir mülakat 
cereyan etti. Bu mülakatta aon 
müzakerelerle bazı kıannlannda 

Gazi H:z. yatta .. 

itilaf hasıl olan Türk . Fransız 
muallik meseleleri görü~ülmü,
tür. 

Çarşamba günü Ankarada .. 
Franıız ıefiri, Hariciye vekili

mizin nezdinden çok beşuş bir 
çehre ile ayrılmı1tır .. Tevfik Rüı-

mal Türkiyeıinin ve İsmet Pa
ta idaresinin en iyi olduğunu 
ve memleketimizin en az sıkın
tı ve mütkülat içinde bulundu
ğunu görüyor. Bu müşahede 
memleket içinden ziyade vata· 
ıun dıtından daha kolay ve da
ha kat'i oluyor. Bu da kendimi
ze kartı emniyeti her an arttı
racak bir mütahededir ki samı-
· ı ed',, mıyet e arz ıyorum. 

Tevfik Rüştü Beyin çok iyi 
bir mütahit olduğu herke5çe 
malumdur. Ve bu sözleri nefsi
mize karşı itimadımızı takviye 
eden bir Cenevre hediyesidir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

tü Bey, Comte de Chambrunu la· 

raym dıt kapmna kadar teıyi et
mİ.f ve sefirin elini sıkarken: 

- Çarıambaya ğörüşürüz ••• 
demiıtir. 

M. Titulesco Balkan 1 
. 1 

konferansını açtı 1 

Her vesile ile Türkiye ve 
şefleri hakkında 

muhabbet gösteriliyor 
BOKREŞ, 22 [Heyetle giden 

muhabirimizden] -- Üçüncü Bal
kan konferansı Romanya 1-larici
ye nazırı M. Titulesco'nuıı bir nul 
ku ile bugün açıldı. M. Tituleaco, 
söylediği bu parlak nutkunda: 
"Suftı ilin edilmez, iatihaal edilir" 
deye ıöze ba§lıyarak, Romanya 
hükı'.imeti kraliyesinin büyük da
vaya ne derece samimiyetle mer
but, taraftar ve yardımcı olduğu
nu tezahür ettirdi. 

Konferans açıldıktan aonra İç· 
timaa riyaıet eden Romanya me
buslar meclisi reisi M. Cico Pop, 
söylediği nutkunda Ga7.i Hz. ile 
Türkiye hakkında cemilekarane 
sözler söyledi. Hatip bundan son
ra Türkiyenin Milletler meclisine 
ıinnesinden takdirle bahsetti ve 
çok alkı,landı. 

Yuıoslavya heyeti reisi M. Yo
vanoviç, konferansın Ankaradaki 
içtimamda Gazi Hz. nin nutukla
rında söyledikleri beliğ fikirlere 
istinat ederek, davanın taraftar
la11 mevcut oldukça, gayeye be-

(Devamı 6 ıncı sahifede l 

1 

M. Tlfulesco 

, 

M. Le/evre 

aadıyla aym 19 unda Pariaten 
hareket etmi,, Roma, Brindizi 
ve Atinaya uğramı,tı. Atina
dan doğruca Halebe gitmek ü
zere yola çrkınış bulunuyordu. 

Al pullu 
Beraat etti 

- -
Şirketin hareketinin 

hayır bahane 
olduğu tespit edildi 

Şirketle beraber beraat 
edtın mıırahhas a:zıJ Hagrl 

Bey fabrllıadalıl 
ga:zıhaneslnde .• 

rmı yükselttiği iddiasiyle açı
lan davadaki mabkUımiyet kara 
nnı temyiz mahkemesi m\ldel
lel sebepler zikrederek nakzet· 

mitti. T cmyizin nakzına uyula 
rak yapılan muhakeme netice
sinde davada mevzuu bahsolan 
12 vagonluk teker aatışmda Al 
pullunun bayi olmadığı. bu it
teki alakasının hayırhahane 

bir tavaaauttan ibaret bulundu 
ğu anlaşılmıt, Alpullu tirketi 
ile ona izafeten mahkum olan 
murahhas aza Hayri Bev bera 
et etmislerdir. 

Başka memleketlere nazaran 
Türkiye sıkıntısı ve 

müşkilitı en az memlekettir 

Fransızlarla müzakereler bu hafta içinde 
tekrar Ankarada baılıyor 

Milletler cemiyetinin umumi 
heyeti içtimalumda bulunmak ü
zere Cenevre'ye gitmi.t olan ffari .. 
ciye Vekili Tevfik Rüştü B. dün-

• kü ekıpresle ıaat onda tehrimize 
gelmittir. Tevfik Rüttü B. iataa
yonda Riyaseticumhur Baıkatibi 
Hikmet, Batyaver Celal, Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya, Yunan sefiri 
M. Polihronyadia, Vali Muhittin 
ve muavini Ali Rıza Beyler tara
fmdan lı:a11ılanmış ve bir müfreze 
polio te kendilerini selAmlaml§tır. 

Tevfik Rü tü B. Şükrü Kaya 

Vekil Beyin beyanatı 
ISTANBUL, 22 A.A. - Bu aa• 

bah tehrimize avdet eden Harici
ye Vekili Dr. Tevfik Rüttü Beye
fendi Anadolu Ajansına §U beya
natta bulunnuqlardır: 

"Bildiğiniz cibi Milletler Cemi 
yeti 13 üncü heyeti umumiye iç
timaında hazır bulundum. içtima 
ilk aünler zannedildiği ve karar 
verildiği gibi her senekinden kısa 
olmadı. Bilhasaa bütçe ' 'e katibi 
umumilik teıkilatı ilo m~gul c · 
lan 4 Üncü komİ•yon müzakcN:• 
!erinin mütkülata uft"am· sı iç ti
maı birkaç gün daha. ı1~altı . 

Cenevreden memnun olarak 

1 

. ı 

B. le birlikte dojruca Tokatlıyan 
oteline ıitmiıtir iki vekil ögleye 
kadar otelde kalarak ıörüımüt· 
!erdir. avdet ediyorum. Orada Milletler 1• 

Cemiyeti müzakereleı·lnde haıır....; 
bulunmakla beraber Cemiyete 
menaup devletlt:rin ricalile ve lt:r , 
ki teslihat me&ele•İ münaıebetile } • 

Cenevreye gelmit olan dostum M. 
Litvinoff ile muhtelif ve mütead-

Vekiller öğle Üzeri Tokatliyan 
otelinden çıkarak Dolmabahçe sa 

, rayına ıihnitlerdir. Tevfik Rüıtü 
B. Gazi Hz. tarafından kabul e
dilmittir. 

Tevfik Rüıtü B. le birlikte C:e
nevre'ye gitmiş olan Necmettin 
Sadık B. de dün lstanbul'a dön-

dit temaslarda bulunmak imkanı-

(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 
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93 felaketi başımıza ~ 
nasıl geldi?.. 1 .· 

Yeni tarihi tefrikamız : = 93 ... Bu aayı bize pek acık- ı rücü bir muahede imzalatmı~-= 

I
lı bir zamanı hatırlahr: 93 de- tı. § 
yine" bir yandan Abcfülhami- Yeni tefrikamız bu adıurun §i 
din millete • bir aldabnaç Ru1JÇa ba•ılmıf bir hatırasına = 
olarak yaptıgı .,e bozduiu dayanıyor. Batka bir dile çev·;;: 

=Millet mecliıi oyuncağı, öte rilmemit olan bu hat:ra, lgna-
yandan Tuna boylarından ti tief'in yalnız Edirne ,,., Ayas-= 
Y qilköye kadar ıelen Ruı or• tafanoa'ta yaptıiı itleri anla-= 
dulan akla ıelir. hJ'• • 

Bütün bu lel&lutlerüı H.)1- F•lttıt /ı.a loununla l.olma· = 
kup yıllarca lotanbulda Ru dık. O ..........,a yetifmif yerli§§ 
biyük elçi.i olarak oturan bir 11e emebi bir çok adc·mlar111 5 
adamdır: Ceneral lgnatiel... JffUllarından l11natiel'in muha-= 

Bu ..tam, Abdiilam ••aına• rebeclen e1111elki iflerini de top-= 
nınJa .arayın 11e hükumet •· la.tık • = 
damlannın damarlarına llİT· Yakında akumaia bQ§lıya-= 
mİf, de11leti :aayıllatacalıı: her caiınu; 93 lelôketleri 11e /ıına-:= 

:Eçareyc baf uunnUftu. Bu a- tiel, bütün bu İfleri H ince 11e -, 
dam, Boınalılan ayaklandrr· ,,uli nolıı:talarına kadar anla
mlf, Sırpları ue Karadailılan tan bir yaırdır. Tarihin içine 
ayaia kaldırmtf, Bulgarlara yalan katmaz; yazdığı heri 
baf kaldırtmtfb. Türk orduları ııak'ayı olduğu ,ibi gö,ıuir. 
bunların her birilc döuüıe dô- Bununla beraber bir roman gi. = 
llİİfe ku1111etten düttüiU zaman bi tatlı tatlı oku11abilecek bir~ 
cene bu adam Rus ordulannr yolda ya.ıulmlfhr. 1 
Tuna İİZ4'rİne yürütmüftii. Yazıaı da açık ye ıade türk-E 

Ruılar Balkanlan yanp çedir. Her okuyan ne demek 5E 
yırtarak lıtanbul kapılanna istenildiğini kolayca anlıyacak. g 
dayandıkları vakit ıene bu a- Hem tarihi öfrenecek, hem d .. !i 
dam Ru• murahha11 olarak acılılı ue .,ıliİnç tara'1arı olan Sif 
Ayastafanoa'ta Türklere öldü- bir hikaye okumUJ olacaktır. !! 

PEK YAKINDA İ 
IUHllUlllUllllllllllllllllllllllllllHUIUU•lllllllllllllllll"'l•H' 
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MiLLiYET PA7.AR :.IS TŞRlNIEVVEL ım 

lktısadi bahisler 

Ziraat mı, sanayi mi? 
HARİCİ HABER.LER 

halledilecek esas • 
Dk önce 
hangi sanayiimizi inkişaf 

Almanya'da yeni 
intihabata hazırlık 

ettireceğimizi tespit etmektir u·tı ·ı • b d f 50 k d 
-s- ı ercı enn u e a a ar 

Bugünkü buhran dolayıai- ı cek diye onu imalden vaz geç
le satılaımyan zirai mahaulleri mek ve aradaKi 594 kurut far • . 
mizin bir kısmınm yerine dahi ı 1an da memleketimiz it ve ser 
li aanayiimizin iatiblik edece- maye aahiplerile hükiimetine 
ği maddeleri ekmekten ve itaiz kalmayıp bir Avrupa memleke 
!erimize it bulmak ve umumi ti it ve sermaye sahiplerine 
servetimizi arttırmak için sa- ve hük6metine gitmeaini iate
nayii inkitaf ettirmekten daha mek mantıkaızlıktır. Bu kadar 
makul fey olmaclılı ve eaaaen çok pamuklu imal eden lngilte 
sanayiin ziraattan daha karlı re, Fransa, Almanya ve İtalya 
bir it olduğu gösterildikten gibi memleketler pamuklarını. 
sonra halli l&zım gelen bir me- Almanya demirini, Fransa 
sele memldtetimizde hangi aa- kömürünü. İtalya hem de. 
nayiin inkitahna çalıtmak il. mir hem kömürünü kimileo ve 
zım gelditi meaeletidir. ya kıımeo dıtandan getirirler. 

meb'usluk kaybedecek_ 
leri tahmin edilmektedir •• 

Bu hususta tereddütsüz de
nilebilir ki esas mesele iptidai 
madde meselesi değil piyasa 
meselesidir; yani her hangi bir 
mal ki dahildeki ıürümü kifi 
mikdardadır. onun imali için e
mek ve sermaye sarfedilmeli
dir. Meseli teker. muhtelif ku
matlar, nebati yağlar ve saire
nin dahili istihlak mikdarı bir 
veya birkaç fabrikanın tam ve
rimli itlemeaine müsait iae bun 
ların imali için lüzumu mik· 
darda fabrika açılmalıdır. Me
rinos koyununun bizdebulunma 
maaı veya az olmaaı, uzun lifli 
pamuğun bizde henüz yetişme 
meıi kabilinden sebepler bu gİ 
bi maddeler üzerinde dahili pi 
yasamız için işleyecek iplik ve 
kumat fabrikalannm açılma
ması için sebep teıkil edemez. 
Zira. daha yııkarda da söyledi 
timiz veçhile. 600 kuruş eden 
bir kumatın alh kurut eden 
iptidai maddesi hariçten gele-

nı elde ettim. 
Bütlln bu ıiyaıl rieal ile gerek 

mütekabllen memleketlerimi21 a• 
likadar eden meseleler, gerek 
dünya meaeleleri hakkında müda 
velei efkar ettik. 

Milletler Cemiyetine ittiraki
mizin ilk aeneıl bu İçtima §llYaDI 
memnuniyet olmuftur. Cihan aul
hunü hakkile temin için ıarfedl
len ve edilecek olan mesaiye sulh 
perver Türkiye Cümhuriyeti dai· 
ma 11a111lmiyetle ve gayretle iftira 
ke hazır olduğunu isbat etmİ§tir. 
Esasen bu gayeye ruzmet mal<aa
dile Cenevre mÜeHesealne girdik. 

ve bu hal mezkUr memleketle. 
rin bu gibi imalatta bulu:nma
lanna. haUi bu huausl•tda ih
racatçı olmamalarına mini ol
mamıttır. 

Burada ancak bir sıralanma 
meselesi mevzuu babsolabilir; 
mevcut buhruıın giderilme.ini 
çabuklattmn.k için iptidai 
maddesi bizde bulunan fabrika 
!ardan batlamak ve diğerlerini 
onlardan sonra yapmak mürec 
cahtır. 

Dahili ittihliici az olan mad 
deler için mesele t.abit aksidir. 
Meseli. lokomotif gibi bir ma
lı alalım. Farzedelim ki, mem 
leketimiz her sene elli yeni lo
komotife muhtaçtır. Ve bu ka 
dar lokomotif yapan bir fabri
ka veya fabrikalar manzumesi 
tam veriminden pek atağı bir 
faaliyetle itler. Bu takdirde lo 
komotif imaline kalkıfnMnuz 
cloeru olmaz. 

da ortadan kaldıracak bir mucize 
ya intizar •bn-lidir. Dünya bir 
iatihala de-nul caçirmektedir. y. 
nidan mÜ'Yazene kurmak, ancak 
maziden müdaTYar beynelmilel 
aiyaai 'H iktuadi iti• İçin iyi ni
yetlerle taafiye yolunu bulmak, 
milli varidatı çoğaltmak, beynel· 
milel mübadeleyi tevai etmekle 
mümdündür. Evvelil milli hayat• 
ta mütemadi bir gayı ... tle adım a
dmı bu faaliyeti tanzim ve tezyit 
ederek, difer taraftan beynelmi
lel aahada mübadeleyi teshil c.yll 
yerek buııün.kü müşklılitı tahfif 
etmek kabil ol .. bilecektir. 

BERLIN, rJ..A .A. - HavaJ ajan 
sı ınuhnbirioden : Almanyada siyasl't 
&lenti, (.. niinıüzdr:ki 6 te1ırnıani İn 
ti(,,l,~tı ik ıon derece meığııl olnıalr 
tadır. 

Amaaya hükümeti, ihtiyatk&ra.ııe 
bir hattı hareket ittibn elmİJ olup 
ıntilı:lbata ait teferrüat :<abilindenbir 
takım tedbirerden başka bir ıeyle 
meıırul olmamakta, muhalefet frrb 
ları ise ,imdikl rejime kar,ı taama 
ıa,.,nı fiddetlendinnel<tedirler. 

Muhtelif fırkalar, büyük bir faa
liyet sarfetmekte ve birçok kombine 
zonlar taıavvur eylemektedltler. 

Birçok ,ayialar • dav•an etmekt• 
dir. Billıaasa von Schleich... ile M. 
Brüning aratında bir müli.kat vuküa 
taYi-ılı vardır . 

Bu IOn şayianın aıd ve -· yok 
tur. Fakat von Sdıleicher"in difer 
bir tıdrun siyaset adamları ile ıörüt 
müt oldufu muhakkaktır, 

Teferruattan sarfı na,, ,. edilecek 
olursa vaziyetin hakiki manzarası 
şudur: intihabatın neticesi hakkmcla 
loptan bir tabminde bulunmak müın 
kündür. Hitler fırka11, mahıus hir 
muvllfiakiyetsMiğe ufnyacak n 
takriben 50 kedar azalık kaybedecek 
tir, Yem R.,ichtt•ı;'cla Nazi - Mer
kez koalisvo"u bulunmıyacaktır. 

Ye.,i Reicl at ·~ da rolü pek büyük 
o1ac'lk ol· " f-l:t· ~t-nh .,rn'in tY':i7.ahere 
ti olmadılıça sat cenahın clueriyat 
t ı· phyrıhtJmeai ırr.~an v t: ihtir.~ali yok 
tur. 

Bir IO cenah hiiko1met tetkii im
kan dair.ıti dahilinde değildir, 

Mamaf h timdikl v~·iyetin uzayip 
citmeti •üpbelidir. 

Mnı.teliı m .. lıafil millete rabıtası 
olmıyan bir 1,iil«l"Dct tasavnaru im
klnıız cldu~nu ileri ıürmektedir. 

Diier taraftan Hindenbourg'nn 
normal ıeraite avdet etmek arzusun 
da buluntlufu söyleniliyor. 

iktisadi planların kıımen akamete 
uframıı olnuuı, hükümetln "parliı
mento eaaıma müstenit'' olmaıı na
uriyetinin kunet ve tanftar bul
mıu1n1 İlltaç em.ittir. 

Bidayette hayali telakki edilmit 

Avusturya 
Meclisinde 
Meb'uslar biribirle

rine girdiler B11ndan herkes emindir. Bu defa Hiç ıüphe yoktur ki, emniyet 
Çin • Japon ihtillfım tetkike me• ve kredi yollannı açmak bu ame
mur 19 lar komitesinde inhilal e- liyenin .-ayri miifarik bir IAzımı· ViYANA, 22, A. A. - Millim.., 
den asahia, hab"r aldıfınız gibi, dır. Maahaza, buhran devrinin lisin dünkü celsesinde aralarında 
Türkiye intihap edilmiftir• Bütün sona yakla,makta olduğuna kana başvekil M. Dollfo11 de bulunan hü 
dünyayı alakadar eden bu mühim at edenlerdenim. kiımct erkanından 3 zat, soıyaliıtle 
meselenin halline memur bir ko- • lha üh' f kal ·• Mü•ahedelerimin en •nmı'ml rın bi aaıı m·· :1 ır ann numa-
misyona Türkiy.,nin intihabı mem ' • -• · h kk daki' • ile lıat'i hülasosı olarak sı'-e •unu Ylt ynpm..uarınm ıreru a m 
lekelimize karşı he•lenen emnıye- - y db" ll'k ı k 1 

.o .. yfeyeyim ki, İnsan du"" nyanın bu te ıre müte~ ı o ara yapını~ o • 
tin bir tezahürüdür. d ki • hl k halin& bakınca ah11al 11e •er~itı'n " arı ıalı•.a ~ra cevap yerme te Terki teslihat, jktısadi buhran Y • "d"I 
oı'bı' m•••leler ayn konferanıla- nVıbeti dahilinde diğer memleket 1 1 er .1 1 1 • ~ Güriiltü dolayiıı e nazlr a ·, söze~ 
nn mevzuu olduğu İçin a.5amble- fere nazaran Mustafa Kemal Tür· rini i~illırcnıcd iler. Bilhassa müıte
de bugünün bu büyük dünya me- iriye.inin ile l•met Pafa idaresinin ' ınr rvı . Fcy, emirnamenin kanunu e 
seleleri müzakere edilmedi. Terkl en iyi olduiunu ile memleketimi• · fı ld k · . ~ .. • . aımyc muva k o uğu no taı naza-
teslihat konferansının umumi ko.. :zın en a~ aıhınlı l'e mu~kulaf ı· rını müdafaa ederken ıo1 cenahın 
misyonu gelecek ayın sonlannda fİnde bulunduğunu ı;örüyor. Bu vuhalan ,._ maruz kalmıf, sağ cenah 
ve dünya iktısat buhranı konfe- mÜfahede memleh<'t i~·inden ziya ' ise kendisini alkıılamıştır. 
ranoı da şubatta vey:'l martta top de ualanuı dıp.ndaıı deha kolay Hiikümetin beyanatından sonra 
lanacaktır. il• daha kat'i ~öriinüyor. Bu da, •osyal-demokrat fırka11 reiıi M. 

Beynelmilel konferansların ıü- lıendimi.ze karşı emniyeti her an Bauer, bafvekile doğı'U ilerliyerek, 
r ll<> ve müsmir neti~elere varma arlıracalı bir mÜfQlı..tedir lıi aa- doC'l'lldan doğruya mümnilcyhc hü-
dan tevali etmesi bazılarını dün· mimiyatle arzedi.yorunı,.0 cum ve onu muahaze ebnittir. 
ya i~lerinin dü2elme•l hakkında F l l M. Dollfu11, M. Bauer'r sosyalist 
ı redt:11rl• ve hat!i nevmidiye dü- ransız ar a reiai ve ~ Proleteryanm diktatcrlü-
•türüyor. Benim fikrimce dünya- M • k l ğü tıtraftarı olmak h.:ıyıoyetile" baş 
nın içinde çırpındığı mÜ!külata uza ere er vekile demokraıi dersi verecek vazi. 
çare bulmal< herhalde hu c;areyi Mualllk !luriye meııelelerinin yelle olmadığını ihtar etmi~tit 
ort ruo:.13 mümkündür. Belki, ara- halli için FraDlllz ..,firi Comte de Hatta bazı lrimııeler, başvekilin 
ma yollarını, tetkik ve mea"i usul Chamhrun ile baılanmıı olan mü- "Bolıevik" kelimesini bile telaffuz 
!erini ıalah etmek laumdır. Es.'\• zakerata Tevfik Rüıtü B. le aefir cttiğlni duymutlardır. 
sen muvaffakiyetin çaresi de bu- arasında Ankara'da devam edi· M. Bauer'in batvekilin hu ıözleri
dur. Biliyorsunuz ki, Cenevre ma· lecektir. Comle de Chambrun dün ne bir 11ıkun küfürlerle mukabele et 
hafilini timdiki ltalde en fazla saat birde Dolmabahçe aarayma mi$ o>lduğu zannolunuyor. Mümai-
m~•gul eden mesele Almanyanın 'd k T f"k R"" ı·· B 1 k lcyhin "Namuılu bir bol,f'Vik. ıizle 

-. ıı ere ev ı Uf u · e ıııa re herhalde müreccahtır." demi• ol-
terki teılihat konferan•mdan re- bı"r mu""la' katta bulunmu•lur B ' ' • · u du•u rivay~t edilmektedir. 
kilmeaidir. Almanya, lulihatta mülakatta muallak Demiryolu v~ M Bauer'İn hundan sonra "Renk-
müaavat ıateyor. Franıa. nveli emlik meaele1erine yalrtndan te
emniyet meıele~inin hallini talep d"I . 1 r.i7. kararıız" manaıına gclehllen ha 
ediyor. Benim fikrimce terki t-- mas e ı memı,, y nı.a umumi •u· karetaD'İz lı'r kelime sarfetmiş oldu-

- rette müdavelei efkar edilmiıtir. ğu o<;ylenmektedir. 
lihat meselesini işkal ~der gibi Comte de Cbambnın müzakerata Bunun üzerine baıvekil, ınecliı 
ırörünen hu iki taleı> hakikatte devam için bu lıafta zarfında An- reisine bazı ihtaratta bulunurken 
hem biribirini itmam ede•, hem kara'ya gidecektir. Heimv~ltren mebuslardan M. Pen-
de iti ikmal eder mahiyettedir. ner, M . Bauer'e doğru bir hokka 
Binaenaleyh, bu iki talepte telif fırlatıp almışsa da isabet etmenti~ 
etmek ahval ve şeraitini nuan Almanyada işler · 
dikkate alaral< bir ,ekli hal bul- tırSoıyal demokratlar, Heimvehren' 
ınak hiç gayn meimkün değildir. açılıyor ler:n uralarına doğru hücum etmiı 

olan biı· · Sendikalar kabinesi" ne 
şimdi muhtemel nazarile bakılmak
tadır. 

Böyle bir kabinede Naziler, mer
kezciler •e aoayaliat seadikalistler 
bulunacaktır. 

Bununla heraber, böyle bir proje 
krsmeP ha•alidir a r rak ıiyaıi nıe
hafilin hukı'.rneı ile ır illet r raaındald 
a:rrılıg n hitam bulması ar uıunda 
bulund•ıiunu iılıııt ~ı. ..ektedir. 

Bir ko•lisyoo kıb:.,e. l<lkili müt 
kil gÖrlİnmekted r. ~ih yet, fırlaıla 
rın nihai kararı verecPk olan Hin.
denbourg'u da he.ah• katmaların i
cap etmekte 7ir 

Hlllerin başvekile açık 
melıtubu 

BERLIN, 2'.! A A. - Volff A
jen11ndan. Baı~el<lle hitap eden a
çık bir mektub ın ~a Hitler, bilha11a 
Almanyanın 300.MO kitilik bir ordu 
büyük zırhlılar inşası müsaadesini 
iatemiı oldugunu iddia eylediğinden 
Alman hükumeti, Almanyanın hiç
bir zamnn 29 Ağustoı tarihli muhtı 
raımcla münderiç bulunan metalip
ten baıka hiçi.;, ı:iina metalipte bu
lunmamı§ olduğunu tebyin etmekte 
dir. 

Almanya, diğer milletler tealihatı
nın her memleketin huıuıi vaziyeti 
hcıınha katılmak suretile Veraailles 
muahedeainin Alnıanya için teıhit et 
m>, oldufu seviyeye indirilmeıini is 
temektc de,...m eylemektedir. 

Teslihatın tahdidi konferanaı, hu 
tezi kabul etmediği takidrde Alman 
ya timdiki farklı muaınela gözet
mek buıuıundan vazgeçilmeıini ya
ni tetlihabn tahdidine müteallik o
larak Cenenede kabul edilecek her 
nevi mukavelenamenin Alınanyaya 
ela tat!oik edilme.lni i.teyecektir. 

Bu takdirde dahi Almanya tekrar 
ıililhlanmak talebinde bulunmaya
caktır. Fakat, bazı memleketlerde 
müdııEa ıil&hı addedilen bir takım ıi 
lahlr.n kullarunaktan Almanyarun 
meneclilınit olması teldindeld timdi. 
ki vaziyetin dnam edemiyeceti ı.... 
dihidir. 

M.Ponsot 
Şama vardı 

Adanaden geçerken 
beyanatta bulundu 

ADANA, 21. A.A. (Geciknıittir), 
Suriye fevkalade komiıeri M, Pon
ıot, dün ekspresle 'ehrimize ırel
o:İştir. 

Fevkalade komiser , kendiıile gö
rüşen Türkıözü gazeteıi mu1'arrirle 
rindcn birisinin lstanbulda cereyan 
etmekte olan Suriyeliler ile T ürkle
rin emlaklerinin tasarruf meselesi ve 
Adana - Meydanı kbez timendifer 
haltının i'letme umurunun Türkiye 
ye İntikali hakkındaki miızakerala 
dair süaline cevaben demiştir ki: 

" Müzakerat devam ediyor, bu 
iki meselenin de birkaç güne kadar 
kat'i bir neticeye varacağını kuv
vetle ümit ediyonım. '' 

Muharririn Suriye meclisi ve Su. 
riye - f ranıız muahedesi hakkında
ki •iialine de: 

" Suriye meclisi ayın 25 inde top
lanarakbr, Bahsettiğiniz muahede 
hakkında ıöz söylemek ıalahiyeti 
yalnız bende olsaydı, ıize bir cevap 
vermek kolaydı. Fakat hu huıuıta fi 
kir ve 5Özeri ehemmiyetli olan haJ
kaları da vardır. Maamafib bu me
aeleyi mecliste mevzuu bahsedece
ğim'' , cevabını wcnniş.tir. 

Muharririn son söz olaıak :şimdi
ye kada- muallak kalan nıeaeleler 
halledildikten sonra Türkiye ile 
Fı·a.,aa araaında biı· yaklatmanın 
mümkün olup olaınıyacağma dair 
corduğu süale, fevkalade komiser; 
fransanm bunu çok arzu ettiği ve 
böyle bir yakl.,.manın çok mümkün 
oldufunu ıöylemittir. 

M. Ponsot Şamda 
ŞAM 22 .A.A. - M. Ponsot,düo 

~am'a va11l olmuıtur. 

Elverir ki herkes kendi mena· MON1H, 22 A.A. Wolff A- lcrdir. Büyük -.re umumi bir kar!!'&- Amerika teslihat mü 
fii yanında ve kendi nenfoati i- d ,alık ha•d olmut ve buna ancak cel 
miı gibi diğerlerinin menafiini de jansın an : Münibin altı bü- senin tatili ile ..., ııüç hal ile nihayet tarekesinin temdi
gözetmeii adet ediıuin. Diğer la· yük birahanesi, hük\imetin ikh ver•lmiıtir. 
raftan mevcut beynelmilel teah- sat programınır tahakkukuna Bu hadiıeler dolayiıile fırkalar dini kabul ediyor 
bütlerin henüz neticcai alınmadan yardım etmit olmak ".;n müı- rüesaaı, h-eo lıir içtima aktede- f ~ ceklerdir. VAŞ NGTON, 22 A. A. -
yeni teahhütlere müstenit yeni tahdemin mikdannın yüzde bet Amerika teılibat mukavelesini 
mekanizmalar "rama k zar.ıri ol- niıbetinde artınnağa karar ver. Celsenin tatilinden aonra 

Kabine 
Buhranlan 
Brüksel ve Prağda 

mükalemeler 
devam ediyor 

BRÜKSEL, 22. A. A. - M. de 
Broqueville, matbuat müme11illeri· 
ni kabul ederek buhranın halli için 
yapılan müzakerelerin iyi bir yolda 
oldufunu IÖylemiı ve demittir ki: 
"Kabineyi teşkil vazifesini dün de
ruhte ettim. Kararım, bazı nıühim 
§Ahsiyetlerin bareektlerine bağlıdır. 
MuYaffak olanıadıfım tııktirde yann 
öğle Yakti iıtifa edecetinı. 

Çekoslovakya'da .. 
PRAGUE, 22. A. A. - M. Maly

petr, ihtimal mesai arkadatlaı-ı Iiıte 
ıinl, bugün reiaicümhur M. Maaa
ryk' e takdim edebilecektir. 

Dün aksam, aıağıy;ı y.uacaiımız 
listeyi muhtf'lrel kaydi',. ileıı ıu,.. 
yorLtıdı, "htiy ten vm•oru .. ı 

Ba•vel<i' M. Melypetı (\:ifçi), 
Dahili)~ nazırı M Co·ny (Hiçbir 

hrfraya f ftUUp def idi ). 
Mim m">dafa nnıro M. Bra4ac 

(Çitçi) 
Dii•r n•7ar .. • ferda tebeddül yofc. 

tur, 

Şu halde tadil~• , temameo çıılııi 
olaeak ve hilha11a çifçi fırkası meo
ıuplarının İıgal etmekte olduklan 
ne>:aretleri alakadar edecektir. 

M. Manlu'nun beyanatı 
BOKREŞ ,22. A.A. ~ HükUme

tin P"Ofram hakkında beyanatta bu 
lunan M. Maniu, bilhaısa ıu sözleri 
aöylemittir: 

Sovyet Raıya ile en iyi bir tekilde 
münaıebatta bulunnuığa mütemayİ
liz. Bir ademi tecavüz miaalô aklini 
ııanıimi •urette arzu etmekteyiz .. Hii 
kumetimi:z, Kellof misakini, Moako
va misakını pe,inen tatbik mevkiiııe 
koyduktan ooara taıdik "tmiflİr. 

Bittabi Romanyayi Kelloır ıniaala 
nın vazetmlt oldufu mevkiden daha 
dün bfr mnkia koynuyacalı: olan bir 
misaktan bafkaam ıimza ...ı-eyİ2. 

fransada vergi 
tahsilatı 

PARIS, 22 A.A. - Son <yliil 
aymda verııi tahailatı 2509 mil
yon 991,500 fraıra balif otmut
tur. 

Rosvelt mi, 
Hoovermi? 
intihap mücadele-. . -

sının gos-
terdiği safhalar •• 
SAINT-LOUIS, 22. A.A. - M. 

ROSeTelt intihabat mlinıııehetile i
rat ebnit oldufu bir nutukta içki 
memnuiyeti kanununa telmih ettik

Balkan ittihadı taraf 
tarları çoğalıyor 

Hasan Bey itilafların Halkam 
ittihadının temininden 

sonra halledilmesini istedi •• 
Romen meb'usan reisi ne diyor? 

BOK.REŞ, 22 {Sureti mahausa
da ciden muhabirimizden) -
Romanya Mecliai Mebuııan reüi 
M. Ciceo Pop'la ırörüıtiim. M. 
Pop dünkü konseyde alınan neti
cenin çok parlak olduğunu, gaye
ye nnnak İçin m\itküllerin ber
taraf adildifini söyledikten sonra 
dacli ki: 

- Balkan ittih•dı fikri kafa
larda, kalplerde yer almııtır. Bu
nun tehakkukuna taraftar olan
lar günden güne çoğalmaktadır .. 
Hükümetler n<ıticenin bir an ev
•el huıulü için azami müzaheret 
ıröıteriyorlar. 

Bükref konferansı Bulgarlarm 
enditelerini bertaraf etmefe hiz
met elmİftİr. Belgrat ve Sofyada 
toplanacak olan Balkan konfe
raruıları gayeye yaklaştığunızı da
ha bariz bir surette ifade edecek 
kararlara aahne olacaktır. 

Yunan murahha., M. Bakkal· 

batı da tU sözleri aöylemiJtirı ı 
- Biz •azifemizi yapıyoruf 

Temelleri attık. Bizden sonraıd 
ler eseri ikmal edeceklerdir. 

Cevap verdim: 
- Eserinizde hapiniz kıakaı> 

davranın, onu kendiniz ikmal e 
decekainiııı ... 

lleriledi: - Bu samimi ha1 
bana da bu kana .. tı veriyor, ded 

Hasan B. in nutku 
BOKREŞ, 22 (Sureti mahsull 

da ıriden muhabirimizden) ~ 
Konferanııın açılma celaeıindl 
Haııan B. 1Öyledi'1i nutkunda 
Balkanlılar araaındaki eiyaıi, i.k 
bııadi Ye diğer itilaı'lann Balk• 
ittihadının temininden sonra h.;J 
li daha dofru olacaifı mütaleasıj 
aerdaylemi, •e müzakeratın te 
menni ıahaamdan çıkıp müab 
kararlar aabaımll girmesi lüzu 
nu müdafaa etmi,tir. 

Gemlikte beyanname .. 
BURSA. 22 (Milliyet) - Gemlikte meçhul bir şahıs tara 

fmdan talik edilen beyanname zabıta memurları tarafından top 

lanmıştır. Hükumet memurlanna ağır hakaretleri ihtiva eden bl 
beyannamenin faili şid'detle aranmaktadır. 

Manisada geni istasyon binası 
IZMIR, 22 (Milliyet) - Sivaa istaıyomı modelinde yed 

yapılan Manisa İstasyonunun açılm• resmi buradan gidecek da 

vetlilerin huzurumla icra edilecektir. lıtaayon binaaı çok müke 
meldir. 

Tasarruf haftasında mekteplileı 
bankaları ziyaret edecekler 
ANKARA, 22 (A.A.) - Aldığımız malUınata göre mil 

iktl8at ve tasarruf cemiyetinin beynelmilel tasarruf günü müna· 

ıebetiyle açtığı propaganda iti her tarafta büyük bir alaka uyan· 
dırmıttır, Bu hafta bankalara yatınlacak tasarruf parasmıll 

mühim bir meblağ tutması bekleniyor. Maarif vekaletinin mek• 
teplere yaptığı bir tamim netieeainde bu hafta bütün mektepli~ 

!er bankaları ziyaret edecekler ve tasarruf kumbarası olan tale

beler, kumbarelarında bulunan paralan bankalara yatıracaklar· 
dır. 

ANKARA, 22 (A.A.) -- Mektep talebeleri sınıf. sınıf mu• 
allimleriyle birlikte şehrimizin lt ve Ziraat bankalarım ziyare 

etmektedirler. Talebe için çok faydalı bir ders ve tasarruf terbi 

yeıinin yaydmaaı için de c;ok kuvvetli bir tetvik olmaktadır. 
ten ba,ka hükumetin "taahhüdünü i 
Carla r,cç kalan" nakat • biı· takım -
millettere para ikrazı etnıektcn iba- Tokyo, Moskova ve 
ret olan siyaıetini tenkil etıniştir . Arap saçı 

Gibi •• M. Roıevet akıtar ara11nda vazife- Vaşington 
ıinin Amerika ıermayedararının gu""r LONDRA 22 AA Daı'ly 

T > ' • 
hikle kazanmış olduklr.n dolarların Telegraph gazetesinin siyasi 
ecnf'bi piyasalarında h~b l edimeıine 
m:ıni olmuş olacağını ilave etmiştir. muhbiri, Lytton raporu Millet-

LONDRA A A ail ler cemiyetinde tetkik ve müza ,22 •.. - D"y 
Mail ırazeteslnin Nev Y ork muhabi- keresine batlamadan evvel Ja
ri, ciimhuriyet fırkaımın ycnldcn i- pon diplomasisinin büyük bir 
lerlemekte oldufunu bildim>ektcdir. faaliyet aöstermekte bulundu-

Cümhuriyetçiler tarafından ya- " 
pdan ve demokratlar (M. Rozvelt' ğunu bilndiriyor. Japoyanın 
in fırkası) tarafından kazanılacak yeni Mançurl hükUmetinin ta. 
bir zaferin iktisadiyat ıahaa1nda leh umması fikrine Moakova'yı i
likeli bir inhitata bais olacağı sure-
tinde olan propaganda yava,, yavaı male ettiği söylenmektedir. Bu 
taraft..r kazanmağa batlamıtbr. üç hükUmet araımda yakında 

Hapishanade 
isyan 
Asi mahpusları aç 

bırakıp hak
lanndan gelecekrer 

P APIS, 22. A.A ~H<ago Tri-
bün gazeteıinin neırolunan nüıha
aı Ontario hükUmetinde kain Poltı
moutb hapiıhaneıinde çıkan İıyanın 
hila bıutırd.ımadıimı bildimıiıtir. 

Ayaklanan 200 mevkuf gardiyan 
lardan 40 kişiyi yakalaınıt ve ..ıü
ne olarak alıkoymuılardır. Vak'a ye 
rine gönderilen aıkerler hapiahane
ye karJ• dofrudan doğruya bir bare 
kete gmpnekten tereddiit göıter
mekte • aıileri kıtlıia uğratmak ıu
retile itaat altına almaiı diitünmek 
tedir. 

bir ademi tecavüz misakı akdi 
muhtemeldir. Daily Telegraph 
gazetesinin siyasi muhabirinin 

verdiği tafsili.ta göre Japonya 
Sovyetler birliği hükGmetinin 
endişelerini bu suretle nyatıştır 
dıktan sonra Amerikan efkarı 
umumiyeıini kendi lehine çevir 
meğe çalışacaktır. Japonya bu 
maksadına varmak için yeni 
Man.çuri hükUmetini büyük na
fia i~eri için Amerikan tirket
lerile müsait ıeralti havi muka 
veleler akd'me sevk ve tetvik e. 
decektir. 

Chili'de örfi idare 
SANTlAGO de CHlLI 22 

A.A. - Chili'de ili.o edilen ör 
fi idare altı gün daha temdit e
dilmittir. 

Rıhtım antrepoları 
muamması 

tekrar araştırılaca1' 
Rıhtmı antrepolarında geçe' 

6 milyon liralık yol•uzluğa ait 
Rıhtım kumpanyasmın gönderdi
ği itirazname lıtanbul gümrükleri 
ba§tnüdürlüfü tarafından Güll" 
rük ve inhiaarlar vekAletine göo; 
derilmittir. Vekaletin bu işi yen• ı 
den tetkike ııümrükler teftiş he
yetini memur edeceği tahmin r 
dilmektedir. 

Kıymeti 6,662,000 lirayı bulııf1 
son yolsuzluklar vuku bulurked 
Rıhtım antrepolanndft daha bil 
çok işler donm\iflür. Bu işlere ' 
lan mahkemede bakılmaktadll'· 

Elde ettiğimiz fazla malılmal' 
nazaran, Rıhtmı antrepolarınd•" 
bilinemez naad barice çıkan bll 
eıya tehirde serbestçe ııatıtnııft 
hatta bir kımıı asıl sahipleri ıatı 
fından bedeli verile,...k satm al,,,. 
mııtır. Bu ıuretle büyük bir rr 
•İm kaçakçılıfı cereyan etmi} al• 
mal.tadır. Gümrük muhafaza tef' 
kilatı tarafmdan sık sık meydaP" 
çıkarılan kaçak etYantD da blJll• 
!ardan oldufu anlaıılmal<taclır• 

Çeşmede bir clnayef 

duğu kanaatinde değilim. • ViYANA, 22. A. A. _ Yukanda 1 Mart 933 e kadar tehirini ka 
mtatir. b 1 t ek ed" B · 1 Ç A 24 f 1 i Terki teslihat meselesinde ol· T taf•il ettiğimiz hiıdiıeleı yüzünden u e m t tr. u muta ea. in baıvekili vru- ta yan tayyare• 

duğu gibi, emn:vet ınesele5İııde DUSSELDORF 22 A.A. - cebenin tatil edilmeıinden iki saat yakında Cenevreye bildirilecek 

IZMIR, 22 (Milliyet) ....
Çefmenin Ovacık köyü kah'fe' 
sinde Kayserili Dilaver Ça'f\lt 
ile aralan eskiden açık olaıı 
köy muhtan İsmail ile ka'fg•• 
ya tutuşmuşlardır. Kavg•f' 
muhtarın damadı Hüseyin· ç~ 
bam Süleyman da müdahale e 
tiklerinden Dilaver tabancS11 

ile muhtar lamaili hafif, Çoı,ş; 
nı ağır surette yaralamıs. dall' 

de Briand • Kc'log ınüakını esaı Wolff Ajansından: Müttahit ıonra mılli meclisin ceheıi tekrar tir. Söylendiğine göre resmi paya gidiyor devriAlem yapacak 
diye kabul etmek ve bu misakı çelik fabrikalar şirketi 1 Tetri- oç,lmışlır. mahafilin bu temditten maksa. ŞANGH.\Y, 22 A A. - Sıhhi ROMA, 22. A • .\ - İtalyan tay-
h rckete getirme çarelerini ara- nievvelden beri takriben 3000 Nisheten nkin olan bir müzakere dı teslihatın tabdindi koferan- ıeheplcrd•n •101"Y' Almanyay" git- yarcsi oeecek Mart veya Nisanın-
yıp bulmak kafi l{clcbllir. Herhal d•n ronra ın ili mecliı irıihabatı ta- mektr olan Çiı. b.ı,vekili M. Vanıı ~ 
de dunyanın .. kı t 11 devam edi- ameleyi yeniden İşe başlatmış- rihinin leabiti. ilkbah~"~ bırakılmı,,_ sına deniz teslihatının tahdidi Chiang Vei Avı uuıya müteveccihen t!a dünya etrafında 3 aylık devir ıe-
yor. Bu ünkü Jb~u~l~ıra!:!!lnl!!....;a~z!L'IAlll&LlJııı:... ................................. -..Ulı.ı:.. .................................... ....J...iı:ııki.ııW>.L.iııal:ıse:t.alAl""wıli.oı-...... ..ı..:;.;;,:;.:;:.,.;.:::.;,::.:.;.:..:;:;::.::..:.::.:.::.:.::::::;:::::;:.ıı....._ ....... ~.....ı.._ ...... ~ ........... .._ __ _L..ı.....ı..ı.;;~...., ... .._ __________ _.ı 
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Spor M. Titulesco Gazi Hz. 1 lst. Mr. Kumanda-lığı Satınatm a kom_. __ _. BURHAN CAHI f fi 
• • Balkan Ankarayı 150 Kilo yerli pamuk ipliği) R O M A L A R ıl 

T•• k• f tb 1 b Bir §artnamede saat 15 te Co1gun Cönul AAc:ı, 
Ur iye U O irin 260 Kilo yerli ara ipliği ) s 

- Konferansını Te~rif ettiler 12° Kilo mukavva ) a:'itbC:n~~ y~::'i.ıı~ [ 
Y 450 Metre Gaytan ) 

Cl·ıı·g"' ı· maçları Açtı [Başi 1 inci sahifede] 3075 Metre beyaz şerit ) Bir şartnamede saat 14 te :: :;~;;al·~:::;· d~~:~ 
Ga:ıl H:ı.nln saraydan 90000 Adet Kemik düğme ) · ı b' k 1 ur er ıra an bu cmsalıi;ıır ~ 

[Başi 1 inci sahifede] ayrılışı.. 5600 Metre seten yerme yerli boyalı bez saat 11 de taplar herkesin ucuz ve kr 

Yirmi mıntaka şampiyonunun 
iştirak ettiği 

müsabakalar nasıl oldu? 

hemehal varılacağını söyledi. Gazi Hz. Mıraydan tam aaat 14 Levazım Dikim Evi ihtiyacı için yukanda yazılı malzemeler lıLL tedan'k t -• · • · 
Murahhao heyetimizin reiai Ha· ""' e m ... en ıç 

de refakatlerinde Ba•vekil lımet, ·· t d 1 • ·· k t"l t 1 ktı M" d-' n· k ı1 aan B. in aöyledig"i nutuk ta .ami- ' uç şar name e a enı muna asa ıure ı e sa ın a ınaca r. uoa- aa e ıter aruta aat ı~ 
B. M. M. Reiıi Kazım Paşalarla 

m fikirleri ihtiva ediyordu ve ali- Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Ha- kasaları 16-11.932 çarşamba günü hizalanndaki saatlerde Top- fü müzeyyen ciltlileri l 
ka ile dinleniyordu. riciye vekili Tevfik Rüştü, lktıaat hanede Merkez Kumandanlığı aatınabna komisyonunda icra kı- ruştur. Karağöziın f' 

Konferansta gerek Türkiye, vekili Celil Beyler ve mutat eli- yüzlerce resimli nükt•li 
gerek fefleri hakkında her vesile lınacaktır. Taliplerin şartname ve nümunelerini görmek içi.n her .. r 
ile izhar edilen candan tezahor ğer zevat bulundu•~u halde saray- letaif külliyatıdır. Fiatı 'il: 

dan çıktılar ve Rıhtımda kendile- gün ve münakasalanna İştirak için de muayyen vaktinde komia- k 1 hı_, ve sevgi bilha&aa kayde şayandır. zanı a tam arı .. iüyelcr 
IZMIR, 22. A. A. - Futbol fede 

rıu)·onundan tebliğ edilmiştir: 
1 - 1931-1932 Türkiye futbol hi 

rinciliği müsabakaları hitam bulmu' 
ve Türkiye tampiyonluğunu fıtan
bul mmtaka11na menıup lıtanbul 
Spot" takD11ı kazanarak Türkiye id
man cemiyetleri ittifakı birincilik 
mükafatım almıttır. 

2 - Türkiye futbol birinciliği mü 
aalıekalanna 20 mıntaka şampiyonu 
ittirak etmittir. Bunlar; ,rupa ayrı
larak Samıun. lstanbul, zmir, Eski 
tehir ve Merıin ,ehirlerinde müaaha 
kalar icra etmiılerdlr,. 

3 - Gruplardan rakip erine galip 
gelen Trabzon idman ocağı, İstanbul 
Spor, İzmir, Alhnordu, Eıkitehir 
tayyare taburu ..e Konya idman yur 
da, lırınir"de final müsabelı:alarına it 
liral< etmitlerdir. 

4 - Türkiye birlndli~ne iştirak 
eden mıntaka f81Dplyonlarmm isim
leri ve aldıklan neticeler atafıya der 
ceılilmlıtir: 

Culıu ova ıırupu: Antalya 4 -
Diyar~r 2 ; Konya 2 - Mersin 1, 
Koçya 3 - Antalya 1. 
Şampiyon Konya-Samsun grupu: 

Samsun 3 - Gireacn 1, Trabzon 2-
Samaun 1. 
Şampiyon Trabzon • Eskiıehir gu 

ruliu: Eakitehir 17 - Gütahya l; 
Bursa 1 - Ankara 8; Eıkişehir 4 -
Ankara 2. 
Şampiyon Eıki!ehir • lıtanbul: 

lstanbulspor 6 - Kocaeli Adapaza
n idman yurdu 1, lstanbulspor 11-
Bandmna idman yurdu O. 
Şampiyon lıtanbul. lzmir grubu: 

Balilı:esir 6 - Manisa O; Isparta 6 -
Denizli O; lzmir 6 - Utal< 1, lıpar 
ta • Balikeair iki defa berabere kal
dıktan ıonra üçüncü maçta Isparta 
aalıayi terkelmlttlr. 
İzmir 7 - Balikesir 1. 
Şampiyon İzmir. Final grupu, İs

tanbul 4 - Konya 31 lzrnir 2 -
Trabzon 1. latanbul 2, Eaki,ehir O, 
fıtanbul 2 , lzmir O. 

Türkive famplyonu ht11nbul. 

Final nasıl oldu? 
IZMIR, 21. A.A. (Gecikmiıtir).

Türkiye futbol bil'inciliği mi11abaka
lannın f İnali .buırifn Alaancak sta
dmda lıtanbul mmtaka11 fampiyouu 
lıtenbulspor ve J.zmir mıntakası 
§'lmpiyonu Altın,,rdu takımları ara
•mda yapıldı 

Takımlar, saat 16,IOda halkın sü 
rokli alkıılan ara11nda sahaya çıktı
lar. Hakem, lzmir mıntakaımdan 
Niyazi Beyidi. Parayi İzmirliler ka
ııandıktan ıonra takımlar, fU tekilde 
yer aldıları 

lstanbulspot": Kemal-Ali, Salih
Aziz, Haaan, Fahri-Reşat, Nihat, 
Salahattin, Salibattin, Tevfik. 
Altınordu: Sabahattin -Oıman, 

Mehmet-Hllaeyin, Cemil, Arslan
Mazhar, Adil, Muhittin, Sait, Ve
dat. 

Oyuna evveli lstanbul•por başla
dı ve aağ bir hücumla Altınordu ka
lesine aldılar. Ortalanan topu lzmir 
merkez muavini Cemil, ııüzel bir ka 
fa vurutlle uzaklqtırda. 

Top, lıtanbul müdafaaamda tek
rar lzmir kalesine döndü. Haaan'm 
ııiizel bir tütünü İzmir kaleciıi, tut
tu. Oyun, çok sür'atli ve zevkli olu
yor. Yalnız lzmir'in bilhassa sol ta
rafının aktamasmdan lıtMbulıpor
culann iıtifade ettikleri görillüyor. 
Yalnız aoldan Hüseyin akııyordu.Bu 
vaziyetten iıtifada eden l ıtanbul
lfJOl'cular 8 inci dakikada saf açıkla 
n vaııtasile topu ortaladı. Salibat
ti_n'in ayağına ııeeçn top, önünde 
lıinıae olmaclıfı halde ac:eleaJ yüzün 
den ailarm üzerinden ıeçti. 

ikinci bir bilcumda top, Nibalcl'm 
ayaima ııeltll. .Anlan'ı çalanla geç· 
ti. Önüne ıı~ amüdaCll de, atlat
tıktan 50nra, çok ıüzcl bir YUru,Ia 
aai zaviyeden içeri attı. 

Onunca clakilı:ada l•tanlıul takı
ıamm yapbfı bu tabaniiliin Altın
ordalular üzerindelıi teüri cı.m.J .. 
ıiildü. Rilcuma ıeçtiler, l•tanbul ::. 
le.i öninde havalanan topu lraleci 
... rtardı. 
~ular, tekrar lıir hieam 

Yaptıı., top Sııid'in ayatmcla.. lki 
çıılnndan .-ra 18 yarda hattııun he 
-.ı dıımda Bir f-1. bunu Semi! 
~ti. 

Top, lralenln saf tarafmılan çıktı. 
20 inci dalı:iluıya lıadar oyunun bu 

.. llJU zeykıiz olda. 1.tanlıul taktım 
~ daha iyi oynamakla berabe.. 
..,ticeye doğru ilri tanfında adım 
•thğı yok. 

Hüseyin'in akıenıaıı ,-iizündea 
llıütemadiyen Altmordu'nun aclun
dan cereyan eden oyu.nun 23 üncü 
~ika11nda bir korner oldu. Dı§4rl 
tiden atııtan ıoara Altınorclulular 
tüzel bir akın yaphlar. Sai taraftan 
~ya atılan topu, Hasan kafa ile 
ll:ı:aklattırdı. Bu dakikalarda hakimi 
Yet lstanbulıporda. 

Tazyik çok tidcletli olmakla be
._her , Altmordulular, <Ol ve sağ 
'!-fıannın akgamaaıru\.rağmen bu teh 
liı.eteri Sabahattinin fedakarlıklan 
.. Yeoinde kurtarabiliyorlardı. 

AO ..mcı dakikada ~.it ... ı-ı · 

lattL Fakat topu çok açtığı için ka
leci 'bir çıkı,la bu tehlikeyi bertaraf 
etti. Mukabil bir hücumda böyle bir 
fedakarlığa Sabahattin düıtü. 

rioi teşyie gelen zevat.ı iltifat ede- yonda hazır bulunmalan. (186) (5614) e 
Kırat murahha.•ları rek rıhtımda bekliyt:n Sakarya teziler" 25, Köroğlu fıkr. 

kabul edecek motörüne bindiler. Gazi H 7 • ve • • • hikayeleri, latifeleri 10 kı. 
BOKREŞ, 22 (Sureti mahsuıa· Başvekil Pı. motör sahilden ayn- Maltepe Lisesi ihtiyacı için aatın alınacaktır. Münakasasr Kör kadı 5 kuruıtur. Sipar 

43 üncü dakikada Altınordu aley 
hine hakem , bir penaltı cezası ver

da giden muharririmizden) - lıncaya kadar ayakta kaldılar ve 4035 çeki odun kapalı zarf su. 24-1(}.932 pazar günü saat 15 lerden posta Ücreti almmı!l -
i'tcm. nya ı .. almın konferar.sa istirak teıyicilerin uğurlu yolculuk te- . ._ ) k M" T h ed u k ku Yegane aatıt yeri; lıtanbul A ü 

di. d 
· _ mennilerine başlarile mukabelede retı"" satın a ınaca tır. una- te op an e m:er ez man- 1 e en murahhasları cuma ııünu bulundular. kasası 17-11-932 perşembe gü. danlığı satmalma komisyonun- •ara caddeıi 131, Gayret kita 

Lakin lıtanbul sporcular, bu pe
naltıdan istifade edemediler. Topu 
kalenin ıağ tarafından dışan attılar 

kabul etmesi ihtimali kuvvetlidir. d kıl k T l 1 hanesidir. -• Gazi Hz. ni ta,ıyan Sakarya nü saat 11 de Merkez kuman- a icra maca tır. a ip erin 
Murahhaslarımız gelecek motörü Söğütlüye yanaşmı, ve danlığı satmalma komisyonun. tartname ve nümunelerini gör-

hlffta geliuorlar Büyük Reisle Başvekil P,. Hz. ve da icra kılınacaktır. Taliplerin mek için her gün ve münakasa 44 üncü dakikada latanbul n111f 
••hasında ve lstanbul aleyhine bir 
frikik oldu. Cemil çekti. lıtanbul mü 
dafilerinden birisi bunu kurtardı. 

BOKRE"· 22 (Suretı" mahau•m. vekiller Söğütlüye geçmişlerdir. rt • . .. k • . h . t" k • . d k 
~ - s·-- .. 1.. şa namesıru gornıe ıçın er ya '' ıra ıçm e muayyen va 

da giden muhabirimizden) - ogut u yatı, saat 14,30 da kalka k . d k . nd h b 1 rak Derinceye ııitmiştir. Yatın gün ve müna asaya ittirak için tın e omısyo a azrr u un 
Türk heyeti teşrinjc\'Velin yirmi hareketi esnaımda limanda bulu- de şartnamesi veçbile hazırla· maları. (116) (5215) Top, Tevfik'e geldi. Kendi nmf 

sahaoında olduğu halde 65 metrelik 
...ı.ayi sürüşle kat'eden Tevfik, Ta
kımının ikinci. golünü de yaptı . 

dokuzuncu cumartesi akşamı Bük nan bütün vapurlar düdüklerini yacakları teklif mektuplannı i- • • "' 
reşten hareket edecektir. Ayni 
gün Cumhuriyet bayramı münaıe ~~::~rek Büyük Gaziyi selamla- bale gününün muayyen vaktin İstanbul Yollama Müdürlüğü 

Top. ortaya geldi. Oyun l ;. ar 
başladıktan sonra Altınordulular se 
ri bir hücum yaptılar. 18 yarda hat
tı içinde hakem hatalı bir hareketi 

betile aefarethanemizde yapıla- Gazi Hz. ve ı·dakatlerindeki den evvel komisyon riyasetine ihtiyacı için 450 ton lavamarin 
cak kabul reamind .. _ murahha.lan 1 • ( 182) (5597) ko··mu"ru·· ka 1 rf t'I zevat, D .. rinceden emirlerine tah verme erı. pa ı za sure ı e sa-
mız da bulunacakludır. . t 1 k M k sis edilen hususi trenle Ankaraya * * * m a ınaca tır. iina aıaaı 

hareket ettiler. Kuleli Askeri Lisesi ihtiya- 24/10 1932 pazartesi günü sa· 
penalti ile tecziye etti. 

Cemil'in çektiği top, kale direği
nin üıtüne çarparak geri geldi. Kale 
önünde husule gelen kargaşalık es
naıında topu kaleci kurtardı. 

Tasarruf haftasında Kilzım Pş. H:ı. cı için 5 kalem türkçe kitap pa at 14.30 da Tophanede Merkez 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa. Kumand'anlığı satınalma komia 
zarlığı 24-10-932 ıpazartesi gü yonunda icra kılınacaktır. Ta
nü saat 10 da Tophanede Mer- )iplerin şartnamesini görmek 
kez kumandanlığı satınalma ko için her gün ve münakasaya iş
misyonurııda icra kılınacaktır. tirak için de ıartnamesi veçhi· 
Taliplerin izahat almak için le hazırlıyacakları teklif mek
her gün ve pazarlığa iştirak i. tuplannı ihale gününün muay
çin de muayyen vaktinde komis yen vaktinden evvel komisyon 

Top ortaya atıldı ve yanm dakika 
sonra devre 2--0 lstanbulaporculann 
galibiyetile bitti. 

İkinci devrea Altınordunun hü
cıırnile başladı. Daha haf hattında 
kırılan bu hücumdan ıonra İstanbul 
ıpor sağdan bir hücum yaptı. Meh 
med'in müdahalcaile top ortaya gel
di. latanbul aleyhine verilen bir ent 
bolü Hüıeyin çekti. Topu tekrar a
yağına geçiren Adil. bunu direkt bir 
vuruıla kale"e gönderdi. Fakat iyi 
yer tutmaomı bilen lstanbul kaleci
si bu tehlikeyi kolaylıkla bertaraf 
etti. 

Altmordulular, kendilerini topla
mağa ve mevcudiyet]erini hiısettir
meğe çahtıyorlar ... Hasan favullu oy 
nııyor ... Hatta bu yüzden hakem 
kendUini müteaddit defalar tecziye 
etmek mecburiyetinde kaldı. latan
bul kalesi önünde dolaşan top bir 
aralık Muhiddinin ayağına geçti .O 
nünde kimse olmadığı halde topu 
fazla açmaımdan ele geçmiş mühim 
bir fırsatı kaçırdı. Altunordu bir an 
elde rttii';:i hn faik vaziyeti pek ça
buk kaybetti. Ovun artık tcmamiyle 
kar~ılıklı hürumlarla mütevazin bir 
şekilde devam ediyor. 

On dördüncü dakikaya kadar ka
rarsız bir ,ekildc devam eden va.zi
yet yavat yavaş lstanbullulann lehi 
ne inkiıaf etmeğ~ ve htanbullular 
hakimiyeti de almağa başladılar. iz 
mir muhaicm hatt ıise hemen hemen 
'uursuz bir oyuna başladılar ... Hat
lar arasında İrtibatı tamamiyle klly
betmlşlerdi... Bundan istifade etme
ıini bilen !.tanbul muhacim hattı se 
ri akınlarla İzmir ka1eıini sarmağa 
ve ıarımaia başlad•lar. Bu vaziyetin 
teıiri hemen 27 inci dakikada 1 stan
bııl lehine tebrüz etti. Nihat avağına 
gedrdiği topu bir küçük çalımdan 
acara Sal&heddine verdi. Salahed
din 15 yardadan 11kı bir tütle 1 atan 
bulun üçüncü golünü de kaydetti. 

Oyun tekrar ba'1arbaşlamaz lstan 
bulspordan Nihat sakatlanarak oyun 
dan çıktı. iki üç dakika lıtanbul ta
kımı on kişi oynadıktan •onra Nihat 
tekrar oyuna girdi. Oyun sür'atli ve 
zevkli devam ediyor. 39 uncu daki
kada lstanbul kalesi yakınlarında bir 
firikik vezaımı Hüseyin çekti. Ha
fif bir vuruştan sonra iki üç kafa ü
zerinde dolatarıık kale direğinin üs
tünden avuta gitti. 41 inci dıılUkada 
bir lıtanbulspor akınında top Seli
heddine geldi. Salibeddin ırkı bir 
vurutla topu kaleye attı. Fakat top, 
kalenin soluna doğru ve T evfiğin a
yağına ıeldi. Tevfik topu çok beklet 
ti. Osman yeti.terek kurtardı. lsbn
bul takımı artık l.arıalı bir oyun tat 
lıik etmeğe başladı. F orlardan üçü 
geriye çekileli. Likin bu •İstem bile 
Altnnonlnnun aleyhinde oluyordu. 
Çünkü İ•tanbul oyunculan Altunor 

konferanslar 
Milli tasarruf ve lktıaat cemi· 

yetinin de İştiraki lt:abul ettiği 
beynelmilel ta•arru{ giiniinde 
radyoda Müderris Hakkı Nezihi 
Bey de tasarruf hakkında bir kon 

Gazi Hz. ni Derinceye kadar 
teşyi eden B. M. M. Reisi Kazmı 
Pş. ile Seyrisefain umumi mlidürü 
Sadullah Bey, ak'8m geç vakit 
dönmütlerdir. Kizım P,. Hz. nin 
yarın Ankaraya dönmeleri muh
temeldir. 

--···-·-·····-...... - ...................... - Umumi ki.tiplik 
ı·inin heyeti idareleri azalariyle E.-i bürosu da gitti 

fera ... verecektir. 

ıı-~7.İn spor şubesine yazılı arkadaşla Reisicümhur Gazi Hz. nin An .. 
rın ve F~derasyon. mıntaka Reisi ve karaya avde!Jeri dolayı. il-.! şehri
aularının İftİraklerini rica ederiz. mizde bulunan C .H. Fırkaır umu .. 

ISTANBUL, 22. A. A. - Halke- mi katiplik bürosu da dün Anka
vi 1.tanbulıpo.r ~ubeai ~ci·~~n~en: ' raya naklolunmuttur. 

S.S. C. 1. mıllı takımı ile.~"!~cı ma Umumi kir.tip Recep B. bir kaç 
çnmz 23-10-1932 pazar gu?.u .. saat güne kadar Alm>ınyadan tehrimi 
15 te oy~na~k_tır. P.azar gunu aaat ze gelecek ve Ankarnya gidecek-
14 te aşagıda ısnnlen yazılı oyul'cu müştüm. Fakat ne yalan ııövliye
ların Galatasaray kulübünde bulun- tir. 
ınalan rica olunur: 

Hüsameddin, Ulvi, Burhan, Ya
ıar. Hüsnü, Fikret ,Nihat, Cevat, 
Rebii, Muzaffer, Zeki, Hakkı, Meh
met Salim, Niyazi, Suphi. 

Eskrim birincilikleri 
finali 

Temsil turnesi 
(T. A. T.) temıil heyeti, bugÜn 

Anadolu'nun muhtelif mahallerin 
de turneye çıkacaktır. Heyet, ev· 
vela lzmir'e giderek yann akşam 
Otel lo'yu temsil ed cc k ve •por-

IZMIR, 21 . A.A. (Gecikmjttir)- cular bayram ı,ına cbetile lzmir 
Bugün Alsancak stadyomunda Tür- H, lkevinde a atasatay • Fener
kiye eskriın birincilikleri finalltti ya. , ba'ıçe ünvanlı bir vodvil oyniya
pılmıttır. Müsabakala>'ı büyük bir ' c ktır. 
k;llabalık •eyretmek ve hmir tama- l 
miylc meçhul olan bu spora kn•şı 1 --
çok alaka gösterilmiştir. Şimdiya ka i Polfslt' 
dar yapılan müsabakalann teknik de 1 --
rcceleri tunlardır: G••ı•• Ç b• 

Ferdi kılınç birinci Enver bey lı- · ll un ır 
~u~bul Balkan ve Türkiye şampiyo- Hırsızlık 

İkinci Nihat bey lstanbul. 
Üçüncü Cihat bey İstanbul 
Dördüncü llhami bey lıtanbul. 
Beıinci Orhan bey lstanbul. 
Altıncı Muammer bey. (Birinci 

Kolordudan). 
Bunlardan ilk dördü Türkiv~ mil 

li takım kadroıuna dahil olmak ve 
iki•i de ihtiyat olarak tefrik cdilıni§ 
)erdir. Kılınç takım müsabı>kaların
da milli takım ile lıtanbul'un genç 
takımı çarpışmış ve neticede 10 tuf 
farkla milli takım galip gelmiştir. 
Ferdi epe mül&bekaları birinci Rıd
van Sofa bey (Ankara) ikinci Ek
rem bey (lstanbul). Üçüncü lhun 
Adil bey (lıtanbul) . Flore müsaba
kaları birinci Ekrem bey (lıta11bul). 
ikinci Rıdvan bey (Ankara). 
Hanımlar ara11nda flore birınci 

Suat hanım (latanbul) ikinci Neri
man hannn (lstanbul) Üçüncü Sebi 
ha hanım (1, tan'hul), 12 yaııııdaki 
Nihat bey ıı orcde bu 3 hanuna gale 
be cal nı,tır. F ~rdi kılınctP. Enver 
Bey 7 nühı"e7' ka7•n:nı' hiç kay
betmcmi•tiı Nihay be~ b kazanm,. 
1 kav"-'tmi~•ir. 

Futbol federasyo
nunun tebliği 

---
Her bu.onan caket 
sırta giyilir mi ya? 

duluların ilerlemesinden iıtifade ecli 1 r N :\l 1 .,.. 
1 clı S 

S A , ' ., ~-. A.A - Futbol 
yor ar . on dakikalarda artık topa 

Meyvahoşta çok gülünç bir 

hırsızlık hadisesi olmuştur. 
Bursalı Kamil ismide bir sabı
kalı Meyvahoıta dolaşırken bir 
küfenin il•tiinde bir ceket gör

müştür. Kamil, arkasında çeket 
olduğu halde küfenin üstünde 

ki ceketi kimse görmeden almıt 

derhal arkasına geçirmiştir. 

KB.mil bu işi yaptıktan sonra 

tam kaçacağı 11rada çeketin sa 
hibile karşılaşaıııtır. Ceketin 

sahibi olan Yakup Efendi malı 
nı tanımıı ve Kim.ilin yakasına 
sanlmıştır. Kamil, büyük bir 

cür' etle çeketin kendisine ait 

olduğunu söylenıit• fakat Ya

kup Efendinin ısrarı karşısın. 

da şaka yaptıiını ileri sürerek 
çeketi nçrkannıf, sahibine ver· 
mit ve durmadan yürümeğe bq 
lamqtrr. Yakap Efendi çeketi
nin ceplerini muayene ettiği za· 
man para cüzdanının yerinde 
yeller estiğinni görmüt ve tek
rar Kamili arkasından ko,arak 
smıaılo yakalamıt, en-eli cüz. 
danmı almıt• sonra da bu sabı
kalı hırsızı polise teslim etmiş
tir. Kimi!, cüzdanın kendiıi ta 
rafından çalınmadığını, düt
manlan tarafından h11beri ol • 
madan cebine konmuı olduğu
nu söylemiş, fakat bu garip id
diayı kimseye dinletememiştir. 

Jrimae k"!maz oldu. Ne lstanlıulspor federuyonumhn tebljğ edihnittir: 
...., ne ele Altunorda oyuncuları eıki- Yunan federasyonuna mensup Se
n gı'lıi oynanuy- icleta nktin geç- lin.ik nıahtelit takımının federa.y ... 
-.ini Ye oyunan lıitmesini beldiyar -muza menıup olmıyan pyri mit 
larclı. tefik klüplerle maç yapmak üzere 

Suursuz olarak dolatan top da a- lıtanlııul'a geldiği istihbar edilmit ol 
yalıtan ayağa giclerelıı clewe nihayet 
lendi ve lıtanbulspor takımı Altun- duğundan bu ıibi gayri nizami bir 
ordaya 0-3 ııalip ııelerek Türlüye t.,r,ın•lan futbol federasyonunun ha
futbol f8mpİyonlaiaau kazanmıt ol- berdar olmadığı tebliğ oluLU:. 
da. Cibay Bey, !I kazanını, 2 kay-
Müsalıakadan acara Futbol Fede- betmittir. lhami Bey, 4 kazanmq 

ra•yonanea ı.azm- fİlt meraıim- 3 kaybetmiştir. Orhan Bey, 2 ka· 
le ve Vali Kimm Pqa tarafından zanmlf 5 kaybetmiştir. Muammer 
flllllpiyon lotanbul- talomma ve Bey, 2 kazanını, 5 kazanmıttır. 
rllmiıtir. Gerek meruimde hazır bu Fenli epeyde Pıdvan Bey, 3 mÜ· 
lunan ordu müfettifİ Fahrettin Pa- bareze kazanmı, hiç lıaybetme
f8. ve ııerek Kizım Pqa Türkiye bl miştir. 

Eroin satanlar rinciliğini alan fstanbulııpor n ikin Ekrem Bey, 2 kazanmıt 1 kay 
ciliğini kazanan Altunonla takımı betmittir. lhaan Adil Bey, 1 b.-
lıaptanl.mı tebrik etmlıtir. zanmlf 2 kaybetmittir. Florede Abanozda kahveci Şinorikin 
Haıkevl• spor fnbe- Ekrem Bey, 2 mübareze kazan- nd rak Al" R . 

mış hiç kaybetmemiftir. yanı a çı ı ıza er.om sa 
sinin tebliğleri Rıdvan B.,y. 1 kazanmış 1 kay-, tarken yakalanmışt!r: Alı Rıza 

betmittir. Müsabakalann netice- ! paket başında kendısıne 20 ku. 
ISTANBUL, 22. A. A. - Halke- sinde federasyonca ihzar edilen ruş kir bırakan bu eroinleri 

vi htanhul spor fabcai Reiıliı{'ndcn: madalyaları tzmlr valiıi Kazım , Bülbülderede Kçonun kızı Ma· 
Evimizin davetliıi ve misafiri bu p~"' merasimle spon:ula~a .. taliket rikadan aldığını ıöylemis bu-

lunan S. S. C. 1. ıporculan tereline mıt ve bundan oonra butiin esir- .. • • • '. d 

yonda hazır bulunmaları. riyasetine vermeleri. 
(188) (5623) (109) (5197) 

"' .,. .,. "' .lj • 

Maltepe askeri lisesi ihtiya- Ordu İhtiyacı için 600 adet 
er için yedi kalem ecne- lake karyola kapalı zarf sureti· 
bi kitap ve yüz kırk yedi a. le sabn alınacaktrr. Münakasa 
det Türlc edebiyat tarihi kitabı sı 8/111932 salı günü saat 11 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa de Tophanede Merkez Kuman 
zarlığı 24-10.932 pazartesi gÜ· danlığı aatınalma komisyonun
nü saat 11 de Tophanede Mer- da icra kılınacaktır. Taliplerin 
kez Kumandanlığı aatmalma ıartnamesini görmek için her 
komisyonunda icra kılınacak- gün ve münakasaya iştirak için 
tır. Taliplerin izahat almak i- de şartnamesi veçhile hazırlıya
çin her gün ve pazarlığa iştirak caklan teklif mektuplannı iha· 
için de muayyen vaktinde ko- le gününün muayyen vaktinden 
misyonda hazır bulunmaları. evvel komisyon riyasetine ver· 

(189) (5622) meleri. (160) (5481) 
.. . . • • • 

Kuleli Aıkeri Lisesi ihtiyacı 
için 14 kalem kitap pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlıtı 24-
10-932. pazartesi günü saat 11 
de Tophanede Merkez kuman
danlığı satınalma komisyonun· 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her gün ve 
pazarlığa i,tirak için de muay. 
yen vaktinde komisyonda ha
zır bulunmalan. (184) (5612) 

* * * Yollama Müdürlüğüne ait 
42 No. h motör pazarlıkla ta
mir ettirilecektir. Pazarlığı 27-
10.932 perşembe günü saat 11 
de T opbanede Merkez Kuman
danlığı satınalma komiıyonun
cla icra kılınacaktır. Taliplerin 
motörü görmek için Salıpaza. 
nncla Yollama müdürlüğüne 
ve tartnameyi görmek için her 
gün ve pazarlığa iıtirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan. 

(187) (5615) 
• • • 

Levumı Dı1riın Evi ihtiya· 
cı için 140,000 çift küçük kop
ça aleni münakua ıuretile sa· 
tm almacaktrr. Münakaıaaı 
15.11-932 ıah f(iııü saat 14 te 
icra lolmııcakbr. Taliplerin 
tartnameaini görmek için her 
gün ye münakuaya ittirak için 
de muayyen vaktinde kıomia
yonda hurr bulunmalan. 

(185) (5613) 

• • • 
Harbiye mektebi için 1150 

fildikos fanila ye 400 çift terlik 
bir tartnunede ileni münakasa 
suretile ıatm almacaktrr. Mü
nakasaaı 24/10/932 Pazar gÜ· 
nü saat 16 da Tophanede Mer· 
kez Kumandanlıtı satın alma 
komisyonunda icra kılm•cak· 
trr. Taliplerin f&rlname Ye nü
munelerini görmek İçin hergÜD 
ve münakasaya ittirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan(I77) (5216) 

• • • 
Adet 
2000 Yemek tabatı 

500 Kaşık 
500 Çatal 
200 Cam tuzluk 
200 Sürahi 
700 Su bardağı 
700 Çay fincanı 

Harbiye mektebı irin yukar-

Kuleli askeri lisesi binaaı 
keşfi mucibince pazarlıkla ta
mir ettirilecektir. Pazarlığı 25 
-10-932 salı günü saat 14 te 
Tophanede Merkez kumandan 
lığı santmalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
tartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa ittirak için de 
mı•ayyeın vaktinde komisyon
da hazır bulunmalan. (180) 

(5595) ..... 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için 200 kilo zeytinyağı pazar. 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 23/101932 pazar günü saat 
10 da Tophanede Merkez ku
mandanlığı aatmalma komiayo 
nuncla icra kılı.nacaktır. Talip
lerin izahat almak için her gün 
ve pazarlığa ittirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmalan. (183) (5598) 

Darüttafaka lisesi 
Müdürlüğünden: 
Talebe için aııiinalra sa ile yap 

bnlac.ak 700 çift kunduraya ta
lip olanlarm24 tefrİnieTI'el 932 
pazartesi günil aaat 14 te •e 
münakasa tartlannı ıöımek iı. 
tiyenlerin de her gün N~ 
maniyede Cemiyeti T eclrisiye
ye münıcaatlan. (5514) 

24-1.0-932 pazarteıi ırünü uat 16 da rimciler tribünlerin ve h&lkın ö- nun uzerıne Marıkanın evın e 
1~"-------__ ... ______________ ...;;...ı~----.... ~~ ..... ~~~--..ı.--..ı....ı..~·~-...ı..~~-....L.-1 ..... :uııııu.l--~--~ 

~~~~~~~~~~~-

Devredilecek ihtira be 1 

•• Tavuk vesaire miıillU tuyı 

ihzanna müteallik usul ve cı 
hakkında icat için Sina! Müdiri 
aliyesinden İstibıal edilmit oL1 

Eylül 1930 tarih ve 17672 nur· 
ile mukayyet müracaat üzerin , 
hukuk bu kere başkaıına ferağ · 
icara verileceğinden mezkiır ibti 
•atın almak ve isticar .fmeK a 

' ıuqda bulunan zevatm 1stanb 1 

Bıi},çekapuda Tllf Handa 43-48 • 
larda kain H. W. STOK Efen. 
müracaatlan ilin olunur~ • 

------.1 
• İstanbul üçüncü icra memurlu U 

dan: Satılmasına karar veril..,. ; 

medin, gardorop ve tüvalet 26--

932 tarihine müaadif çarıamba ı;ı • 
saat 11 de Taksimde Ay .. Pllf' 

Cami sokağında 42 No. lu han 
1 

birinci açık arttırma ile bilmiizı 

de satılacağından talip olanlann •· 

ti muayyende hazır bulunacak mc:. 
runa mürac:aatlan ilin olunur. 

Devredilecek ihtira her 
Tapa emniyet tertibatı hakkı 

lstanbul Viliı.yet Celilcainin 10 E. 
lül 1930 tarih ve 17955 Vilayet ( 
rak numara11 ile mukayy•t iht 
beratı müracaatı üzerindeki buk' 
bu kere ba§akıma ferağ eyı 

icara verileceğinden mezlWr ihtira 
aatm almak ve iıticar etmek arz 
ıunda bulunan zevatın lıtanbul' 

Bahçekapıda Taı Handa 43-48 N• 
!arda kain H. W. STOCK Ffendi 
müracaatlan ilin olunur . 

Devredilecek ihtira bera 
" Saniyeli Tapa " hakkında 1 

tanbul Vilayet celilesinin 27 Eyi 
1932 tarih ve 18886 VilAyet evrı 
numaruı ile mukayyet ihtira be 
rat müracaatı üzerindeki huku 
bu kere batlraı- ferağ ve-. 
icara Yerileceğinden mezkıir ihtiraı 
aatm almalı: ve isticar etme arzı 

aunda bulunan zevatın lıtanbul'd 
Bahçelı:apıda Taı Handa 43-48 N,·: 
!arda k&ln H . W. STOCK 1'.fendiy. 
müracaatlan ilan olunar. ~ 

----------·-
Beyoğlu dördüncü •ulb hukufİ 

mahkemcainden: Terekesine mahk• 
mece nziyet olunan madam Taku. 1 

hl Çirakyana ait olarak: 1 - Bey" 
oiluacla Hoca zade oolıağmda u• 
No, la luuımıin bir oda11nda meYCU'" 

'"fyayİ metruke açılı artırma sureti a 
le 25-10-832 salı saat 16 da satıla
caktır, Talip olanlarnı -Uiir ırü' 
ve - ta mıılıallincle hezır hulnm..ı 
lan ı· •ıu ilin olunur. 1 

~~~~~~~~~~~-· 
iLAN t 

Gallri ele Möbl unvanile Salih 
Aloclnllab ve Şüreü.ı namındaki 

firma- -P Eliya Behar E-1 
fendi Beyoğlu Birillci Noterliğinde . 
lmızim edilen 13-10.932 tarih ...., 
17812 No la i1mı11 mucibince tirke
timizle alikuı lrahnadı. 

Devredilecek ihtira berab 
w u.ı.n. .....,...ı..ıe ialüat" 

halı:kı=cl·lri Sa-ri Mii.tirlyeti -
mİyesinden iıtihaal edilmit olan 4 
Tetriniaaıl 1930 tarih Ya 1043 Ne 
la ihtira beratı üzerindeki hukuk ha 
kere hatkaaına ferai veyahut İcara 
verileceğinden mezkur ibtirayi aa
tm almak veya iıticar etmek arzu. 
ınuıda bulunan zevatın lıtanbulda 
Bahçelaıpıda r"4 Handa 43-48 No 
larda kiin vekili H. W. STOCK ı:. 
fendiye müracaatlan ilan olunur. 
Taş Handa 43-48 No larda kain ve
kili H. W. STOCK Efendiye mü-
raca t 1.. ... • •r 

öldiirerıiyv~ 
~nız böyle ise ..• ı. 
ZJı.. .. 

• • 
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N'A Edebi tenkitler Edebiyat • • Tiyatro 

Ahmet Kutsi'nin ''ş·· ıır" leri Dahilerin 
San'atı 

Galatasaray sergısı 
[G"'ç"'ıı halta M. Sami Beyin "San'at yolunda birl,.ıen fikirler 

ıerlevhcılı bir yazısınl derc•lıniftik. O ı · ıah r/e .'e ~erdetliği fikir v= 
h'!rcketleri~ i:.za~ı ~nahiyelinıle olan bu ltı.ınu yazının uzunluğuna 
bınaen t.,for etmıftık. Bu haltu Galatasaray s"'rgisindcn tarihinden 

Temsillerde 
Telaffuz 
Meselesi tel erin 

.itsizliği 
lı bir genç grupun te

. ile "Yeni Kültür" isim 
n'at gazetesi çıkıyor. 
ilk nüshası intişar eden 
tede gençlerin bir anke 
"Türkiyede san'at var 
mu?" Kıvmetli bir kaç 

n varlığında ittifak ettik 
ankete cevap verenler, 
a "yoktur" diyen cür'et 
vardır. Biliriz ki aan'at, 

Uzun müddet Arap ve Acemin j 
teairi altında kaldıktan ıonra Tan 
:aimattan itibaren Garbe dönerek 
münhaırran Franaız zevkini tak
lit eden Türk edebiyatında Tür
kün kendi ruhunu tafıyan ve öz 
dilile aöyliyen tairler yeti,mernit 
değildir. Asırlarca halk tairi, saz 
ta.iri, işık diye tezyif ve İstihkar 
edilen Türkün bu orijinal san'
atki.rları ehemmiyet ve kıymetb
rini iapat etmek, Türk Edebiyat 
Tarihinde hakiki mevkilerini al
mak için ne kadar uzun müddet 
beklemeğe mecbur kaldılar .. Fa 
kat artık bugün, yüzümüzü kızar 
tan o uzun dalalet yılları bitmit, 
Türk kendi benliğini idrak eder· 
ken Oz aan'at&.krlarını da bagrına 
basmıştır. 

eden havada gizlidir. Halk edebi
yatını, kudaiyetine halel getirme
mek için biltün iptidailiğile kabul 
etmek yanlıt bir düşüncedir. Mil
li membalar büyük şairler elinde 
ve kuvvetli bir teknik altında mil 
li şaheserler yarat1t.n bir varlık 
haline gelir. Kutaide ayni endi
fe hi.kimdir. Kitabının 21 şiirin· 

den 18 i lirik tiire en müsait olan 
6 S vezninde ve milli Türk nazım 
tekli olan kotma tarzmdn ya:ı:ıl
mıştır. Bu şiirlerde kuvvetli bir 
armonizasyon vardır. r akat bu 
armonizaıyon altında hakiki men 
ba büsbütün kaybolmamı,tır. Me
seli. şu küçük şiiri okuyalım: 

Bir kaç hafta evveldi. Bir iki 
tütüncii dükkanı camekanında, 
çıkmak Üzre bulunan bir aan'at 
mecmuaıırun rekli.mlarmı gör
müştüm. Fakat ne yalan ıöyliye
yiın, bu gazetenin çıkmaaını bek
lerken, rekliim tarzı bir tuhafı· 
ma gitmiş, hayli dütünmüt ve 
hatta gülmüıtüm. Çünkü aulan a
fiılerdc yeni san'at dihilerinin 
meydana çıkacağı ilan ediliyordu. 

Gazetenin ilk nüshası çıktı. la 
mi "Yeni kültür,,. . . Belki de ev
veldenberi yerletmi' bir görene· 
ğin verdiği itiyatla l"•zetenin baş 
yazııına gözattnn. Gazetenin va. 
ziyet ve maksadını izah eden bir 
yazı arıyordum. Fakat yandmı· 

şım. "Büyük maksat,, ıerlevha•ı 

alt1ndaki bir yazıyı üçüncü sahi· 
fede buldum. "Yeni kültür,, de 
mizanpaj da yeni. . Baş yazı ye· 
rine bir edebi tetkik vardı. Buna 
tetkik te diyemeyiz. Evvelce mey 
dana çıkacağı haber verilen di.i:ıi
lerden bir t.neai takdim ediliyor
du. Ben bu dahiyi timdiye kadar 
tanımıyordum. ismi Lemi ımıf •••• 
Bu ıan'atk&r '"öldükten bu kadar 
sene sonra bir nesli, ve aan'at ha
yatını pefinden •Ürüklemesi itiba
rile dehaııru anlattı,, cümlesi ile 
bize takdim ediliyor. Ne şahaı, ne 
de eserleri ile hiç tanımadığım bu 
zat - gene ayni gazete merhum 
olduğunu bildiriyor, Allah rah· 
met etıin - hanai neıli, hangi 
ıan'ati petinden ıürüklemit anlı· 
yamadım. Bu dibinin on bet sene 
evvel yazdıiı bir eıer de ıazete· 
de bize veriliyor. itiraf edeyim 
ki bu yazıdan bir mana çıkarama 
dım. Bu dahinin şimdiye kadar ni
çin meydana çıkmadığı, ke§fedil
medifi de eserlerinin bu derinli
ği ile anlatılıyor. Yalrvz, lıu yazı 
bana. serlevhaaının ikinci ke1ime
aindeki manayı taıtik ettirdi. 

bahs..Jen kısmını dcrcediyoruz.] ' 

Galatasaray aergiai Galip Bah
tiyar Beyin unutulmaz himmetle
ri, Halil Beyin maddi ve manevi 
yardunlarile 1916 senesi aeuıtoıu 
nun ilk &'Ünü açılmıştı. Türk san'. 
at tarihinin reıim faslının birinci 
sahifesini işgal edecek olan bu bi
rinci sergi bütün Türk ressamla· 
rırun eaerlerini ihtiva ediyordu. 
Bu sergi Türkün san'at kabiliyeti 
ni, aan'at duygusunu bilmiyen, 
görmeyen nazarlara bildiren ve 
gösteren bir me§herdi. Mektebin 
orta büyük aalonu ile yan iki ders 
hanesini ve koridorlannı tezyin 
eden irili ufaklı tablolar görülme 
mit nadide çiçekler gibi seyr~den 
leri kendine celbediyordu. 

de neler .. Fakat bu seneye ka
dar bir çok hücumlara maruz ka· 
lan Galatasaray sergisinde bu va
tanda§ kalemlerinin iltiyamnape· 
zir cerihasını taşıyan tek bir san'. 
atkiir yoktur. Bir iki ehemmiyetli 
tenkitten baıka bu yazılarda hep 
tahıalarla uğra,ılmı§, onlarla eğle 
nilmit, bir kısmı beğenilmit, bir 
kısmı beğenilmemi, - yani bütün 
reıim sergilerinde olduğu gibi ol
muı - umum kanıtırılmamıştır. 

Hazanını çektiği bir terefe na 
il olamamak hırıı bazı insanları 
vicdani cinayetlere kadar ~~vke· 
debilir. 

Bizde tiyatro tenkidi yazıldığı 
zaman münekkitlerimiz temsilde 
akla hayale ırelmedik hatalar bu
lur çıkarırlar da telaffuz mesele
sine hemen hiç ehemmiye t ver
mezler. 

Üılıip ve lisanın tenkit edildiği 
ni çok gördüm. Telaffuz tarzının 
tenkit edildiğini asla! 

San'atlr.8.rlarımız kelimeleri &· 

caba kusursuz oJaı·ak mı tcli.ffuz 
ediyorlar?. lntaallah. 

Her halde bu telaffuz mesele· 
si aon zam3tt1larda Avrupada b&· 
zı dedikoduları mucip oluyor. 
Hatti. bu mesele için Fransanın 
milli ve en büyük tiyatrosu olan 
Comedie Françaiae' bile epeyc'll 
hırpaladılar. Şimdiki san'atki.rla 
rın kendilerinden evvelkilerin~ 
nisbetle telaffuz hususunda daha 
zayıf olduklarını iddia <"denler 
çok. 

tin bünyesinde mevcut
nu inkar etmek menıup 
cemiyete küfür sayılır. 
u münkirlerin iz'anlı bir 
tin orta yerinde dile gel 
o ka.dar da hayret edile-
değildir. Zira inkar Ra
teıellisirlir. 

ük tair Ahmet Ha,im di 
: 
mleketimiz a&1rlardan be 
yanm enbüyük aan'at kay 
•rıdan biridir. Mimari, 
İnyatür, tezyini san' at. 
lılar, tnr; musiki; ve aai

estetiği dahilinde en 
merhalesinde bulunan 

bir san'at hayatında biz
lete düşmesine ne sebep 

ir? Milli deha, yeni mü
ırlerimizle alevini arttırdı 
za::ıanda her uhada ol. 
gibi aan'at sahasında da 

inkltaflar bekleyebili-

Türkün kendine has bir esteti
ği ve bir şiir tarzı vardır Yunus 
Emre'den baılıyarak bugÜne ka
dar gelen halk fairlerinin eserleri 
buna Y1kaek birer delildir. Oog· 
rudan d°bğruya Türk halkmın ru· 
huna, tercümanaız hitap <:.den bu 
estetiği keıfeden bugünün genç 
şairleri kendi yurdumuzun hudut 
farı içinde kuvvetli bir ilham men
baı olduğunu anlamakta gecikme 
diler. Garbin teknik ve kı'iltürün· 
den İstifade ederken ~iirlerinin 
nıhunu bu hakiki Türk mal7eme
ıile inşa etmeğe çalıttılar ... 

Orhan Seyfi halk şiirinin kıy
metini ilk takdir edenlerden oldu, 
fakat bu tarzın harici aeklini bil
yük bir muvaffakıyet ve nıükem· 
meliyetle eserlerine naklederken 
onun asıl özüne erişmeğe muvRf· 
fak olamadı.. Faruk Nafizi bu 
vadide ondan daha muvaffak ırör 
dük. . Fakat bi:ıe harici ~klile 
beraber ve ondan ziyade öz Türk 
estetiğinin ruhuna nüfuza muvaf
fak olarak eaer verenler daha 
genç tan'atkirlar oldu. Bunlar a· 
raarnda bilhaaaa Kemaleddin Ki.
mi, Necip Fazıl ve Ahmet Kutsi
yi zikredebiJiriz. 

Dal bir gün dedi ki tonıurcuğuna 
- Tenimde bir yara ifler gıbiıin, 
Titrerim rü:.zgdrlar keder verme· 

sin! 
Anneler beıikten der çocuğuna: 
- Acını görmeain gözüm iilemde, 

Teseli d.emelt.ain bana son demde! 
Bütün ümitleri yel alır gider, 
Tomurcuk açılır, sel alır gider, 
Ann"'l"'r büyütür, el alır gider ... 

Ahmet Kutsinin daima deruni 
bir ahenk tatıyan şiirlerinde aert 
kelimeler, çiy renkler, frııpan te, 
bibler bulamazıınıx. Lisan cok te· 
miz ve çok yumutaktır. . Türkçe
nin lirizme ne kadar müsait bir li 
san olduğunu Kemaleddin Kimi 
ve Ahmet Kutsinin ~iirlerini okur 
ken daha iyi anlıyoruz: 

it, itte önünde hapon aralılıt, 
Oda bıraktriiın gün kadar ılık, 

Bir inqe su sesi gibi, • lılr lık lık 
Gönlünd•n nedam.t bofQnsuı, 

bırak • • 

Ölümün büyüklüğünü ve ehem 
miyetini; hiç korkutmadan fakat 
derin bir hüzünle inaana hiaaetti
ren "ÖLÜ,, ve 'BES BELLi,, iaim
li şiirler onun empresiyonizmdeki 
kuvvetine gÜzel bir delildir. 

Sergi hey'eti umumiyesile na .. 
:ıarrüba bir park lanzimatrnı gQs .. 
teriyordu .. Züvvarr gayri ihtiyari 
bir sekri aan'atle meat ve zapte .. 
diyordu. Garp tekniğinden feyz 
ve cesaret alan Tii1'k fırçaları ne 
güzel eserler meydana getinniı· 
lerdi. İtalyan san'atinin gözleri 
yoran fotografik deaenleri liı 
renkJeri yerine tabiati selis ve mi. 
nidar hatlarla •Öyleten bir yuzuh 
ifade, efyanın ziya yağmuru 
altındaki ihtizazını frrça darbe
lerile gösteren bir tufanı elvan, 
çerçevelerin hudutları içinde her 
biri bir ilemin üfule mahküm inı 
hayatını zapt ve tesbit eden yü:ı
lerce şiirler vardı. Evet, yüzlerce 
şiirler, .sessiz birer lisanla gözler 
vasıtasile ruhlara hitap eden fİİr
ler .. 

Pariste büyük bir operanın 

cephesindeki bir köfeyi tezyin e
den (Karpo) nun dansöz kompo
zisyonuna mürekkep ş.İşesini fırla 
tan san'at haaudü çapkına Fran· 
ırzlar san'at ileminin haydudu 
demi,lerdi. Halbuki o yalnız Kar 
ponun eserine düşmandı. Bi.ışka la 
nna dokunmadı. Biz yirmi sene
lik tecrübe ve tetkiklere iıtinaden 
teaanüdümüze kabul edemediği. 

miz değersiz ııfatlr bir şahıiyetin 
bütün san'ati sevenlerle beraber 
kin, iftira, fesat ~arapnelleri yağ
dıran bombardmanına uğradık. 
Buna ne iıim vereceğimizi bulama 
dım. Muhterem okuyucular bul
sunlar. 

Ey benim güzel ve sevgili va· 
tanımın kudretli genç san'atklr
ları ! Sizlere hitap ediyorum: 

Bu kuıur şimdiki Alman aan'· 
atkarlarında da varmış. J,te bir 
seyircinin Alman hük\ımet tiyat· 
roau olan Staatstheater ttan'atkaı 
farı hakkında Berlinde çıkan 
Tempo gazete.sine gönderdiği fİ· 
ki.yet mektubu: 

tün imansızlara, bütüo Ü
_lı.re bu sdırlardan daha 
ıi, daha teselli verici ne o
t?. Bence münkirler bu in
,.;,e menaup oldukları ce
t! defi!, bu cemiyete men 
etlerini inkt.r etmit sayı. 
. Etrafmdaki ıan'at varlı
görd>ilmek için lizım olan 
nurundan mahrum olanla
fa ve günahlanna şefaat 
im. 

Elif NACİ 

Georges Dupart 
ve f. Galip 

Bu Uç iıim arasından en az ta· 
nınmııı olan Ahmet Kut.iyi An· 
kara caddesinin muharrirleri ara· 
ıında bile tanımayanlar çoktur ... 
On seneden ziyade bir edebi ha· 
yatı olan Kutsinin bukada.- a?. ta· 
nınmıf olması fÜphesiz ki aan'at 
namına yapılm14 ~ok büyük bir 
haksızlıktır .. O, bu hakaızlı~a, s<>h 
rete karşı kayıtsızlık göstermek 
ve daima sessiz ve kendisi için 
çahtmayı tercih etmekle, biraz 
da kendisi sebebiyet vermiştir. 

Harp aonu neslinin en iyi 9air
lerinden biri olan Ahmet Kutsinin 
en büyük meziyeti aan'atına kllr· 
şı göıterdiği tith: itina, daima az 
ve Öz yazmayı tercih etmesi ve 
her şiirinde bir ıaheaer yaratmıya 
çalı4masıdır. Kutsi kimaenin te-

Bu kıaa yazımla Ahmet Kutai 
hakkında bütün söyliyec.eklerimi 
ve bütün söylemek istediklerimi 
bitirmi4 olmaktan çok uzagım . .. 
yarının edebiyat tarihleri ondan 
okuyucularıma derim ki: Ahmet 
Kutsi İsminde bir ~air vardır ve 
Yarının edebiyat tarihleri ondan 
yüksek bir san'atki.r diye bahse
deceklerdir. 

Burada, Ahmet Kutsiden de 
mahdut tirajh eserini halktan e-
ıirgememesini ve er geç kendiıini 
tanıyacak ve sevecek olan kari. 
leri için kitabını diğer t iirlerile 
beraber, yeniden baatıra.raJc !a· 
tıfa çıkarmaııru temenni ederim. 

14Büyük makıa t,, iıimli uzun 
makaleyi okudum. Makalede o 
kadar mürettip hatası var ki doğ
ru dürüst bir fey anlamanın im
kanı yok .. Fakat bazı yanlıt ke
limeler üzerinde durmadım değil. 
Meseli.: bizzat kelimesi bilzat o
larak dizilmiş. Artık bunun bir 
mürettip hataaı mı, yoksa muhar· 
rir hatası mı olduğunu pek kes· 
tiremedim. Daha buna benzer im
li.ıı yanlrt bazı kelimeler var lci, 
hatalarını mürettibe yüklemege 
vicdanrm razı olmadı. 

itte Türk çocuklarının Calata· 
ıaray resim aergiıi bu idi ve o 
timdi ümit edilmiyen bir rağbetin 
coşkun tezahürüne şahit olmu,tuı 
Daha ne iıtoniyordu? Demek ki 
muhit uyanıktı.Çoktan uyanmıttı. 
Onu uykuda ırörerek ıergi fikri
ne itlirak etmiyenler kendi dimai 
larıntn atalet esnemelerinden kur 
tulamıyanlardı. . . Seneler devam 
etti. lçtihadmda yanılanlar birer 
bahane ile bu tesaniidün cezbe•İ· 
ne kapılmaktan men'i nefsedeme .. 
mitlerdi. Fehimana Fuat Paıanın 
metaneti veçhiyesini, Hikmete sa• 
ların rakıan akislerini, Çallıya 
kadınların elvanı nerminini, Şev
kete camilerin dindarane ıüküne· 
tini, Ruhiye ihtiyar bir Müslüma
nın ibadeti vecdengizini söyle· 
len senelerdir ki bugünkü velut 
istikbalin mübettiri olmuttur. 

Galatasaray sergisi memleket
te ' kudretleri yükselten bir sahai 
teıvik, istidatları alkıslayan bir 
mahfili imtihan, İştiyakları teıkin 
eden bir menbaı bedayi, heveski.r 
ruhları aıılayan bir meş,heri san'· 
atti. Ve, gene de öyledir. San'at 
menJelerini, mehdi tefeyyüzlerini 
inkir etmiyen insanlar onun mu· 
biti kudsisinden ırördilkleri hima
yeyi unutamazlar. Bizi zayıf ve 
hakir ırôıtermeğe yeltenenler biz 
metimizi tebcil ve kendi nankör· 
lüklerini itiraf etmekle kendileri
ni tezlil etmit oluyorlar. 

Memlekette yüzlerce resıam· 
ların, heykeltraılarm, yÜzlerce 
ıergilerin, hacmi ayrılıkların 
belirmesine çoktanberi intizarlar 
beıleyen kalplerimiz, "min olu
nuz ki, aizin bir kaç .senedir Gala
tasaray resim ıergisine ademi İf· 

tirakinize kartı bir zerrei inkiaar 
duymamıştır. Biz biliyoruz: San'
at, illhi bir menbarn .. yısız kol· 
lannı taşıyan muazzam bir nehir
dir. Onun ıea.siz dereleri, terane .. 
dar çağlayanları olduğu gibi COf· 

kun teli.leleri de vardır. lıte on 
altı aenenin feyizli yollarmdan ge 

çen ve yürüyen Türk aan'ati ya .. 
taklanna aığamayan ıuler gibi 
bereketli tuğyanile 4İzi bizden bi
zim görgülerimizden, bizim bilgi
lerimizden, bizim duygularımı.a
dan, bizim ruhumuzdan ayırmıı· 
tır. Biz, bu aamimi "'Ynlı,jı gör
mekle, bilseniz, Oh! bilseniz ne 
kadar derin bir intiro.hı vicdani 
hissediyoruz. Yürüdüğ'üniiz, atıl· 
dığınız yeni vadiler teınenni e
deriz ki aiti beynelmilel töhret
lere iaal edecek merhaleleri ıakla 
yan yollar olsun. Fakat, dikkat 
ediniz, şuna dikkat ediniz ki ha-

"Bir kaç gün kalmak icin Beı· 
line gelmit ta,ralı bir adamım Ti. 
yatroya gitmek istedim. Sta.ıh 
theater Freytag'ın "Gazeteciler 
ismindeki pİyetini oynuyord~. 
Bu piyesi bir kaç ay evvel Deu· 
lache Theater'de görmüş oldujjuı'l 
için perdenin açılmasını takip e 
den ilk on dakika zarfında tanı· 
yamadığıma hayret ettim. Mira
l~y rolünü oynayan artist dişlerİ· 
nın arasından konuştuğu iç.in ne 
aöylediği ititilmiyordu. Bu san'al· 
kir oynamıyor. Dişlerinin arasın· 
dan halka anla§ılmıyan bir takım 
kelimeler fırlatıyordu. Muallim 
rolünü alan arkadaşı da imtihan 
geçiren mahçup bir taleb<> ııibl 
kekeliyor, ikide birde dili tutulu. 
yordu. Kadınlara karıı hürmet· 
kar olduğum için aktrisler hak· 
kında bir şey söylemiyeceğim. 
Bolz rolünü oynayan basaktörü 
dinlerken kendimi bir gramofon 
plifının kar,ıaında zannettim.Pi
yeain metni ağzında nokta~ız vir· 
gülsüz bir yazı gibi akıp gidiyor· 
du. Staatstheater gibi bir hükU. 
met müesseaeainde bu gibi şeyle
re dikkat edilmemesi tuhaftır. 
Bund.a? so.nra bu tiyatroya git· 
mek ıcın hır metelik bile sarf,.tmi. 
yeceğim.,, 

'mrü tabii uzar ve bir irıa· siri altında değildir. Fakat bilva
>İn sene kadar yaş:ama5ını ııta veya bili.vasıta diğer arkadaı 
kin kılacak bir aeı-um !tetf.,. lan Üzerinde tesirler bırakmııtır, 
;e ne olur?. insaniyet mf:!s'ut 1 çUnkü, şiirlerinin özünü halk ede· 
betbaht mı olacaktır?. M. biyatının tükenmez menbaından 
art bu senımu ke4fetmi.ştir. alan l"enç ~air her şiirinde e~erine 
ıiyete bu ne büyük bir biz- kendiıinden bir parça, yalnız 
'1 Dahiliye Nazırı ona eli le kendisine has bir renk ve reylha 
•ft donör nitanını talik etti. venneğe muvaffak olınu~tur ..... . 

Yaııar NABi 

San'at 
Sahifemiz 

n Franarz gazeteleri ondan Diğer bir yazımda Ahmet Kut•İ
itle bahsettiler ve biı· hafta· nin bazı tiirlerinin her han ı:r i bir 
ıeri Tepebatında Oarülbeda- Garp aan'atkirın1n şaheserlerile 
yatrosunda keşfini izah ı -; ın kıyas edilebilecek bir ıııukemme· 
>upart konf.eranalar vermek- liyette olduğunu iddia etınistim. 30 Teşrinievvel pazar günü 
·. Halk bu büyük k~ifin bu Bu iddiamda ne kadar isabet et- cümhuriyet bayramı münaaebe 
ayyerülukul k'!şfinden müte- ' tiğimi bana genç sairin eski •İide- tile gazetemiz intişar etmeyece 
t deii-tiklikleri meralcla ona rinden yirmi bir taneaini bir. ara· d 

ğin en gelecek haftaki pazar yor. O da büyük bir tevazu i- da toplayan ve yalnız kendisini .. _ , . . . 
e bu suallere muknı cevaplar t.nıyanlara dağıtmak için mah- gu?1<u san at sahıfemızı cumar 
ıektedir. Tıp Fakü.tesi dok- dut tirajda bastırdığı "ŞiiRLER,, ı tesı nüshamızda bulacaksınız. 
,rı bu ketfin sıhhat ve dojru- isimli ilk kitabı gösterdi. 
nda ittifak etmişlerdir. Dok· Bu kitabı okuyunuz, her biri 
n keşfi o kadar mühimdir ki ayrı ayrı ıizi düşündiirecek, her 
ii&ünden hastalık kalkacak biri ayn ayrı sizde bir hatıra, bir 
lilme karsı ebedi muafiyet te- his, bir heyecan uyandn·acak o .. 
edifmit olacaktır. Yapılan lan bu yirmi bir fİİri tekrar tekrar 

:ibeler müıbet netice vennit· okumak ihtiyacını duyacaksınız 
Hastalık ve ölüm kalkın-:a bit ve h"r birini yeniden her okuyu
doktorlara it kalmryacıık ve ,unuzda daima ilk d.,fa oku}or

< hepai ba.ka bir it aramak mutsunuz gibi ondan yeni ~üze). 
buriyetinde kalacaklardır Bir likler ke,fedecekıiniz. . Hakiki 
tı çukurda olan ihtiyarların şiiri diğerlerinden ayırt eden va
:ıcini tasavvur edebilirsiniz. aıf ta bu değil midir?. 
:tinezide olan haıtalann diri Ahmet Kutsi biraz Semboli!Jt, 
ıe bir genç adam cibi Rumba daha (azla. Empreaiyonist ve bi
yabilmeleri ne bilyük bir raz da Liriktir. . Hiç bir Ekole 
ıcize,, dir. işte bu mucize bü. bağlanmıyan şiirlerinde - Halk 
beteriyeti aevindirmi,tir. edebiyatı gibi - her kaynaktan 
Ayrimemnunlar yok mudur lüzumu kadar iatifade etmeaini 
•İniz?. Hayat sigortaları if)ia bilmif ve bir m4'kte!" enditeıile 
:ek. Bir ölüm bekleyen genç hiç bir zaman eserlerinde ifrata 
ılerin hali ne olacak? Ordu- düşmemiştir. 
•aziyetini dütünebiliyor mu- ilk b k •- ··rı a •t~ onun tıı erinde 

Jz? · halk •aİrlerinin yAzılan arasında 
;ayet M. Dupart'ı Ögle yemeii belki hiç bir benzevi• noktası bu-
uyandırmaaalardı bu hariku- J Bu d amazsmız. . , sa ece, Kutıi. 

' ketfinden mütevellit felaket nin bir kopyacı olmad•aını iapat 
ünden az kaldı kendisini öldü d e er .. 
~kti. Bereket versin ki uyandır Çünkü halkJn ruhu onun mısra 
r. lan arasrnda akan ve doıYrudan • • • d > 

oğruya ıizin Öz his1erinİ7e hitap 
1. Galip Beyin R. de Flers ve 
isaet' den türkçeye tercüme et-
ve M. Dupart rolünü bizzat liğ ve Hüseyin Kemal Beyler de 
adığı "Mucİ7.e .. piyesi işte rollerinde fevkal&de muvaffakı-

hararetli ve heyecanlı tem- yet göstermişlerdir. Bir haftadan 
İr. GerPk tercümenin seld.aeti, beri Darülbedayiin bu güzel ko. 
ekae Dr. Duıı-ırt • e "'" • mediıini gormeğe gidenl.,r bol bol 
fakıyeti '

1
'T' gkutk•ı;:mf' çal rbe!

1
orin; gülmek fırsatını kazanın,. bulu-

ı...., , "ma a ı lfC ı ır Ht 1 M 0 , 
de dunyanın •ık t d . nuyor a~: . . !'part ın keıfinden 

Nesirler 
[Mehm"'t Nureddin B"yirı şim

diye kadar hiç intişar etmemif o
lan küçük neair parçaları yakın
da bir kitap lıalind"' intişar ede
cektir. Bu kitap, selôaet ve uiiY· 
ati hayal itibarile Türk r:debiyatı 
için güzel bir nümune teşkil etmiı 
olacaktır. Bir zamanlar (Toplu 
ljjn,.) İmzasını koyduğu 11ayet :ı::ı
rif ve nükteli ya:.zılarile kendisini 
lt.arilerine sevdiren Nureddin Be· 
yin gayet İnce bir haasaıiyetin a· 
ki.sleri olan bu neair parçaların· 
dan bir tanesini bu halta san'at 
lrarilerimi:ı:e takdim ,.diyoruz:] 

İNZiVA 

U ıuıklıiın ""' yalno;/,ğın ıiirini 
yudum yudum tatmak için g,.ldi
iim köyün havasını ıelzrin mürai 
kalabalığı, zaman zaman, bulan
dırıyor. 

Çacıdar ekm,.iii yiy,., "'k cıc flÜ· 
n"'f altında kız.ıp bay11m bir koku 
çıkara.n "'k!"leri koklayarak geçe 
cek gunlerıme paata lezzeti ve la. 
vanta kokusu karııtırıyorlar. 

Köye çekilen mün.&eui, bu leJt.
~tter ""' kokular karımnda iba
deti bo.zulan bir zahidin bütün ••· 
tıraplarını duyar. 

En büyük cemiyeti en ıssız aa .. 
hiJJe ve hic kimsenin ayak atn1a· 
dıj1 bir orman lıôfe•inde bulan 

B.., makaleyi büyük bir taham
mülle okuyup bitirdikten sonra 
düşündüm. Bu batka bir lisandan 
çok acemice tercüme edilmit bir 
yazı mıdır? .• Çünkü bende bu hia 
si bıraktı . Sonra gene diisündüm 
ki gazeteyi takdim eden böyle bir 
makalenin tercüme o~masına im
kan ve lüzum yoktur. O halde 
bu hiı bende niçin uyandı? .. Çün
kü yazının ilk cümlesinden son 
cıimlesine kadar türkçe gramer 
kaJde.sine uygun, şive bozukluii"u 
olmayan bir tek cümleye tesadüf 
etmedim. "Büyük maksat,, ın ne 
olduğunu bir türlü anlayamadım. 

Ayni makaleden öğr<'ndiğime 
ıröre "Yeni kültür,, çok iddialı ve 
1•1 .. ı çok )'Ükaek bir sen'at gaze 
lesidir. "Bd,..U.k maksat,, ' izaha 
çalıtan makalenin ıon cümleleri
ni aıaiıya •lıyorum. Yer müsait 
olsaydı ılze bu makalenin hepainl 
takdim etmek inerdim. Makale 
,öyle bitiyor: 

"Biz mütevazı olmak istiyece
ğiz. ( ! ) En olgun meyvelerimizi 
hemen verdiğimizi iddia etmiyece 
ğiz, fakat yolumuz, arzumuz, ab
lan adımlann acaba en kuvvetli 
ve en üstün bir nümuneai değil 
midir?. 

Leonard Dovinçi Traite de la 
peintur ( uıulü tersim) namındaki 
eserinde güzel ıan'atların ruhu 
beterde uyandırdığı tahaaaüıleri 
tahlil ederek reıim ıan'atinı mu
siki, heykeltra,i, mimari, .,debl
yat ıubelerinin fevkinde ııöıterir. 

Viyer Science de la peintur (il
m.i tersim) inde onu lisanı umumii 
~ diye alarak ki.inalın iptlda
yı suhurundan beri reami ilk ifa· 
de Ye dinle ilerlemit bir ihtiyaç o
larak taıvir eder. Tefevvukuna ve 
umumilifine ait yürütülen bu mü 
talealardan iatihraç edilen netice 
reıim gÜzel aan'atlerin en anla
şılan bir kramıdır. Yalnız ıravamı
zatına, esrarına dil uzatmamak 
tartile .. 

"işte birinci nüıhaıile Yeni kül 
tür memleketi, İn&anlığı, hakikati 
sevenJere yakıpcak surette va:ı:i
fesini ve aözünü yapıyor, yeni ha
yatlar, yeni imzalar takdim ede .. 
rek cemiyetin ölmemiş varlığını 
temsil ediyor.,, 

Gazetenin ikinci ıahifeıinde 
filvaki bir kaç yeni imza ile kar
tılafıyorsunuz. imzaların üstünde 
bir nazım veya nesir parçası .. 
Her İmza da, eserin batına yazı .. 
lan bet on aatırla aize takdim edi
liyor. Bu meraıim cümlelerinde 
bu aan'atki.rların birer büyük üs
tat ve dahi oldukları kaydedili-
yor. 

Fakat ben bu dahi yazıhrı i
çinde bir tek iatidatlı yazıya bile 
tesadüf edemedim. Gazeteyi elim 
den bıraktıktan sonra kafamın i
çini altüst buldum. Dütündüm, dü 
4ündüm. Ağzımdan gayriihtiyari 
'u kelime çıktı: 

Halbuki reasamlar en ziyade 
zehirli ve sinai tarizlerin hedefi 
olan talihsizlerdir. Eserinde kü. 
çük bir hata yapan reıaam lisan
ların itiraz ağına dü~mü~ bir ba .. 
lık ıribidir. Güzellikte kuıur ırör
meyi itiyat edinen beş~r nazarları 
~ilkati. tenkitten. ihtiraz etmeyen 
ınaan llaanları hır tablonun önün. 
de mükemmel bir muallim, derin 
h.~r filozoftur: Köylü söyler, esnaf 
ıoyler, aaker aöyleı·, sivil söyler 
edip aöyler, hatip aöyler. Sairh. 
dediği gibi: "Gariptir hali alem 
bilen aöyler, bilmiyf"n söyler,,. 

- Hayret! 
Yeni dihiJeri ve eael'lerini tanı 

mak İsterseniz, ıiz de bir tane 

1_:1_• ' ' aı&I aan at cereyanı, Egolsme ba· 

ı,te mektup! 
Olabilir ki: 

- Bu uzun mektubu bize n' 
diye okuttun? 

Diyecek olursunuz. Buna ce· 
vap olarak derim ki: 

!aklıkları huıule getirmeyen ce
reyanlardır. 

- Ecnebi memleketlerde, bil 
hassa Almanya gibi tiyatrolan t e 
kemmül etmit yerlerde bile hal
kın şiklyetini mucip olan bövle 
büyük kusurlar göriilüyor. P.u !n 
kikatin Avrupa tiyatrolarından 
misaller getiren mün~klcitJ (:'" İmİ11-
ce de anlasılmaaı faydada n hal 
değildir. itte bu kanaatte oldu
ğum için yukard,ki mektııl:ıu bu 
yazımın içine sıkıştırdım. 

Res•am 
M. SAMI 

Bir sergi daha 
San'at hayatımızda güzel işa· 

retler vardır. Hususi reeim sergi
leri çofahyor. Bugün aaat beıte 
Reıaam Cevdet Beyin beya.L ve 
ıiyah resimlerinden mürekkep bir 
aergi açılıyor. Sergi, Foto Sa
bah ve Joaillier ıalonlarındadır. 

Cevdet Beyin sergisinde tef 
hir edilen resimler yalnız beyaz 
ve aiyah renklerden mürekkep
tir. Resimlerin bazıları siyah 
mutamba üzerine hakkedilmiş 
kompozisyonlardır. Cevdet B. 
Almanyada Francfort sanayii 
nefiseıincle bulunmuttur. Sergi 
de teıhir edilen reaimlerin ade
di kırka baHğ olmaktadır. 

Mimar 
Memleketimizin yegane aan' 

at mecmuasıdır. Mimar ve san' 
atkirlarımızdan - kıymetli ve 
aahibi salahiyet imzalarını 
toplayan bu mecınuıuıın 9 un
cu nüıhaaı da çıkmıttır. İki ae
neden beri mealeki nesir vazif., 
ıini kemali ciddiyetle- ifa eden 
bu mecmuanın bu oüshaaında 
bilhaaaa Mimar Celll Beyin 
" cı~ • .. .. 1 bir m2l r:ıa ve aan ,._ı unvan ı 
makalesi, Bürhan Arif Beyin 

Mektubunda san'atkirlaı rın te-
laffuz tarzından şikayet eden bu 
zatın sözlü sinema hakkında ne 
diitündüğünü Öğrenmek İsterdim. 

M . FERiDUN 

Ahmet Rasim Beyin 
Heykeli 

Matbuat Cemiyetinin teşeb
büsü ile heykeltraı Ali Hadi 
Bey tarafından Ahmet Rasim 
Beyin bir heykeli hazırlanmak. 
tadır. Hadi Bey heykelin bir an 
evvel ikmali ve ayın yirmi seki 
zinci cuma günü Matbuat cemi 
yetinde yapılan Ahmet Rasim 
ihtifaline yetişebilmesi ıcın a· 
zami mesai aarfedilmektedir. 
Tevfik Fikret merhumun Gala
taaaray mektebi bahçesinde rek 
zedilen heykelini muvaffakıyet 
le yapan Ali Hadi Beyin hazır 
lamakta olduğu bu büstün de 
güzel bir eser olacağını §İmdi
den tahmin edebiliriz. 

------
Edebiyat mükafatı 

1 evam ~i .. ha muhım bır muv_affakıy: <>-. J •_J_ •• 1 
'S '' ""' .__'"'·'Y'l-lNP ıyorı,,ıı .. 

Galatasaray resim sergiıinin 
on altı aenelik hayatında neler 
söylenmemiş, neler i,itilmemiştir. 
Büyük ciltler meydana getiren 
bu tenkit silsileleri içinde mana
sız nasihatler, &'İzli kötelerden i. 
tirazlar, kaleminin keskinliğini 
tecrübeye kalkan yazıcılar, !~Örün 
mez siperlerden dumansız barut· 
ı,, lisan kullananlar. en ıon ve en 

4"'fVd l( e. eslihai lisaniyeyi kuru 

'"·Yeni kültür,, ıazeteai ctlınız. Jn •. 
san bu k .. dar çok dii U 
..\cahnca hakikaten h,. !W~ 

t_ehir p!i.nlar.' için bir etüdü, E. Pariıte ( Panlee de Meursa. 
lıf Nacı -~~yın "Zühtü~üıı hey. net) edebiyat mükafatı bu sene 
~el s~~gıaı h_akkında_ bır yazııı / ~· Charles Silveatre'e verilmi~ 
ıl~ mu!enevvı ~akalat ve buı tır. Müşarünileyhin hu mükafa 
mımarı ~serlerı ha1'-kında etüt- tı kazanan eseri Pleine ter'e 
lerle resımler bulunmaktadır. İsmindeki eseridir. Bu zat bır 
Mimar'ı karilerim ize tavı iye e- kaç sene evvel F Pmina mukiita '-(!' kıtJ,,rle doldurarak İslİm1tl 

tını da kazanmı,tı. 



4 

;tli1liy~t 
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1 

ma, damacana ile güç çıkar ... 
İş damacanaya binene suyun 
kilosu gene yirmi kuruşa ge-

MlLLlYET 23 TEŞRlNiEVVEL 1932 

• ı Menılekette 

Adamı 
Boğazladı 

idarehane: Ankara caddesi, 
100 No. 

lir ... Bütün bu işler. halkın su
ya vereceği paranın mikdarını 
arttırmaktan batka şeye yara
maz ... Kararlan verirken iki ta 
raflı düşünmeli ... Yirmi sene sonra •• Sebep ortaklık 

kavgası imiş 

incelik, zevk - - r~:uı:;Ll.tı, hü tiin 
toplandığı bir isim : 

Telıraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

ilaşmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

Hamidiye suyuna miihör 
vurmamak işine gelince; bu d'a 
doğru değil.. Çünkü o zaman 
önüne gelen yerden su doldu. 
rup Hamidiye suyu diye getirir 
!er. Halk ancak bu mühürlerle 
İçtiği suyun pınarını kontrol e· 
debiliyor. Bunu kaldırmakta 
ne fayda var?. 

- Güzel mi?. 
- Ne diyorsun?. 

- Fran•ızcadan -
acele ediyorum?. . Ne yapayım? 
iyi insanlar ve İyi İf olduktan son 
ra iıte ben böyleyim. O halde sa· 
at sekizde.. Gelip aeni alacağım. 
Biraz sana ondan bahsedeceğim .• 
O halde ak,ama .. Allaharsmarla
dık. 

Diyarhekirden bildiriliyor: Şehri
mizde feci bir cinayet olmuş, makine 
tamircisi Trabzonlu Sabri İsminde 
birisi ortağı Kemal Efendiyi boğa
zından kesmek suretile öldürmÜt· ı 
lür. Kazançlarının taksimi mesele
sinden aralarında daima ihtilaf çı
kan bu iki ortak cinayet günü de yi
ne para kavgasma tutuşmuılardır. 
Kavga büyüyünce Sabri eline geçir 
diği bir kama ile Kemali kalbinden 
vurmuş , on yerinden yara1amış, son 
ra da ôlmediğini gÖl:'Ünce yere yatı
rıp boğazlamıştır. Katil yakalanmış 
txr. 

KARIM Olacaksın! 
- Dul mu?. 
- Hayır, kocasından bo~andı. 
- Genç mi?. 

Fransızca sözlii büyük U. F. A. filmi 
Mürnessilleri : 

BONE ÜCRETLERİ: 

- Otuz yaşlarında. . T arn se• 
nin için biçilmiş kaftan. . Müva• 
zeneaini henüz bozmamış bir ar
tiat, öyle rekor pe§İnde koşmayan 
bir sporcu ... Yani senin anlıyaca• 
ğın her şeyde mutedil bir kadın .. 

LUCiEN BAROUX 
ALİCE Fİ ELD 

ROGER TREVİLLE 
Türkiy~ içın 

L. K. 
3 aylığı 4 -

Hariç içw 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Eğer İstanbulda su meselesi 
n~ bihakkin halletmek isteyor
sak T erkos suyunu, dünyanın 
medeni şehirlerindeki akar su
lar gibi temizlemeli. O zaman 
halk içecek suyu evindeki mus
luğundan içer. İsteyenler de 
fenni şerait altında doldurul. 
muş şişelerde memba sularını, 

Maurice telefonu kapadı ve Pi 
erre' e döndü: 

- Gördiin mü?. Oldu itte! de
di. 

layık olduğu büyük muvaffakiyeti 

- Madem ki bu kadar güzel, 
sen niçin almıyorsun?. 

M F. f F. K oin• ınasında kazanacaktır. 

6 " 750 
, ' ... ,;· .. : . ·~ . . . ' 2 ,, 14 - .. 

Gelen evrak geri verilmez -
üddeti geçen nüıhalar 10 ku

u~tuı . Gazele ve matbaaya ait 
~ler için müdiriyete müracaat 
dilir. Gazetemiz ilinların me· 
ı: iye.tini k'1hal etmez. 

- Çünkü ben onu çocukluğun 
dan beri tanırım. Sonra o beni is .. 
tem ez. 

- O halde hende de ne var ki 
beni istesin?. Ben dışardan gel .. 
miş bir adamım. Aşağı yukarı ya
rı vahşi sayılırım. 

Picrre lokantaya girdiği za
man, Maurice ile genç kadını ma
sada otunnuf buldu. Biribirlerine 
takdim edildiler. Bir sükut fasıla-
sı geçti. Mauı-ice kadını, ka· 

Düzcede tütün 
satışı 

~:~:krn!~~Lehistan istiklali 

B0GÜNKÜ HAVA 

Yetilköy :ukori rasat merke
linden verilen malG.mata göre 
ugün hava ekseryetle açık ve 
imali istikametlerden hafif 

iizgarlı olarak devam edecek-
r. 

22-10-32 tarihinde hava taz-

! 
lüks bir su veya maden suyu 
gibi İçmelidir. Bence lstanbu
lun su meselesinin yegane hal 
şekli budur. Üst tarafı sakız 
çiğnemeye benzer. 

Lami B'-?.ye cevap 
Karışık ve gizli mütecaviz 

mektubunuzu aldım. Bana ya
kından tanıdığım birisini alay 
mevzuu olarak tavsiye ederken 

dın Pierre'i belli etmiyecek ta· 
rzda süzdüleı-. Nihayet Maurice 
sük:Utu dağıttı. Helene güzeldi, 
sofra mükemmeldi. Maurice te er 
tesi günü dü~ünmeksizin, o gece 
§Öyle bir arada eğlenmiş olmak
tan haz duyuyordu. 

ffadi.:seler1 adeta zincirle bİ· 
ribirlerine bağlıdırlar. O geceki 
sofradan sonra Maurice bir kaç. 
gün ne arkadaşından, ne de tanış
tığı genç kadından hiç bir haber 
alamadı. Bir akşam Pierre arka· 
daşın buldu. Endi~eli bir tavru 
vardı: 

DÜZCE. '21 - Bu<aC::a ha<P.retli 
bir tütün c;atışı vardır. Geçen sene
den ambarlarda kalmış tütünler bi
]e satılmaktadır. Bir hafta .sonra sa~ 
trlmamış bir okka bile tütün kalmı
yacaktır. Çiftçiler malını diğer fia
tile satmaktadır. 

Kızı kaçırıyorlardı 

l ı 

TRADER 
1 HORN 
i (TÜCCAR HORN) 

Filmlerin kralı-kralların filmi... 
... Balta girmemiş 01"11Janların ... 

Fırsat bekleyen vahşi hayvan-

lar ... arasında .. . Harikuli.de bir 

1 
c:şk.. . romanı takdim ediyoı·. .............................. ,,,,,,,, .. ~ 

- Bütün şehir halkı -1 GLORYA'da 
Kemali muvaffakiyetle g·öste-

rjlmekte olan 

MARY DUGAN'IN 
DAVASI 

Fransızca sözlü filminden baş -

ka hiç bir ıey bahsedilmiyor. 

Huguette Duflos -
Charles Bov,,.,. 1 

tarafından 

il kendi hüviyetinizi saklamanız, iki 765 milimetre en çok Jıcak-
maksadınızın pekaydınlrk olma k 24 en az 10 santigrat kayde-
dığını göstermeye kafidir. He. 

~---~--~~-~~~~ le phsıma ait bazı sualieı· sorn 
ilmiştir. 1 

F -~ şunuzdaki ·muaşeret adabına ya 
--L~ , kış~ayan cüretinize şaşltm. Si· 

- işte onun için ya. . Bizim 
çok İncelmiş kadınlarımız, bu çe
§itten, yenilikler istiyorlar. Her 
gün kartı karşıya geldikleri a
damlar, onları ali.kadar bile etmi 
yor. Biliyorlar ki, bu adamlar on· 
lara borsadan, tiyatrodan, işten 
edebiyattan, san'atten falan bah
sedecekler. Halbuki onların iste
dikleri muayyen yer arasında me
kik dokumaktan kurtulmak .. Ne 
bileyim, o hududu şöyle bir atı
vermek. . Görmek, öğrenmek. Bir 
kadın seninle evlenirse, dünyanın 
yarısını tanır. 

Pierre arkadaşının bu dÜ§Ün• 
cesine karşı gülmekten kendisini. 
alamadı. Fakat bu güliiş, teklif e
dilen projeyi kabul mahiyetinde 
bir gülüştü. 

Başka memleketlerde ve müs
temlekelerde geçirdiği on beş se
n4"de Pie ·re yuvarlakça bir ~ervct 
kazanmıştı. Şimdi de bu paradan 
istifade etmek için memleketine 

- Ne var, ne oldu?. 
Pierre masanın kenarını tuttu. 

Bir dakika hiç bir şey söylemedi. 
Sonra dedi ki: 

- Her şey mükemmel! 

MUGLA, 21. - Muğlanın Masla 
hattin mahallesinden Velinin kızı 
Fatmayı kaçırmak için ayni mahal
lede oturan Mustafa ve Hüseyin 
zorla eve girmiıler, Fatmayi uyur
ken yakalam.xşlardır. Gürültüye Ha 
tiçenin feryadına kom§ular yetişerek 
kızın kaçırdmasına mani olmuşlar
dır. 

İki kaçakçı 
- iyi ya! O halde neden bu Adanadan yazılıyor: Suriye mül-

ı , 

i 

Önümüzdeki Perşembe akşamı 

ATLANTİD GLORYA'da 
Pierre Benoit'nm şaheseri 

' ----ı'::--__ ı İstanbul Belediyesi 
_ .. .. _ ze hır ufak fıkra: 

ecek su 
es el esi 

lstanbul eski tabirle (Abu 

1 
ası) ile methur bir yerdir. 

tıi suyu ve havası güzeldir. 
nbulda mevcut olan su 
baları dünyanın hiç bir ye 

de yoktur. Lakin lstanbul-

Prusyalı bir ressam, Büyük 
F redrik'in yağlı boya bir resmi 
ni yapıp takdim etmiş. Birgün 
bu hükümdarın ölçüsünü alma 
ya gelen kunduracısı sarayın 
dıvarmda asılı duran tablonun 
çizmeyi resmeden kısmında bir 
kusur görerek Büyük .Fredrik'e 
göstermiş. Büyük Fredrik te 
bu yanlışlığı kabul ederek kun
duracıyı takdir etmiş. Biraz 
sonra kunduracı resmin !..olun
da da bir hata olduğunu iddia 
edince kral: 

dönmüştü. . 
Tesadüflere ve bu tesadüflerin 

ekseriya bahşettjğj mes'ut netice
lere alı~tığı için, arkadaşı Mau
rice ile bir kahvenin taraçasında 
hiç ümit etmediği bir zamanda 
buluşmasına da şaşmamı~tı. Bu 
mektep ve gençlik arkadaşı bel
ki yirmi senedir hatırasından si
lin.mitti. Bir tek kelime, bir el sı
kış, ikiai arasmda eski dostluğu 
hemen canlandırmıştı. Artık on
dan &0nra sılt sık görüşüyorlar ve 
kafalarındaki tozlu hatıraları si
lip cilalamaktan zevk alıyorlardı. 

kadar dii~ünceli göriinüyoraun?. 1 tecilerinden olup Fevzipaşada otu-- 1 
_ Bir şey var ki, canimı sıkı.. ı-an Vahit ve Şevki isminde iki kişi 1 

kaçakçılık cürmile tevkif edilmişler 
yor. dir. Bunların tatıdıkları bir sandık 

-Nedir 0 şey?· icinde yüz kutu sigara ki.ğıdı bulun 
- Açık söyliyeceğim, kızmaz· ıt;u,tur. Tahkikat neticesinde bu a-

sm değil mi? Sen Helene'i ne ka- damlann ötedenberi kaçakçılık yap-
dar zamandanberi tanıyorsun?. trkları anlaıılmııtrr . 

- Bu sual de neden?. 
- Malıim ya .. izdivaç mÜteka 

bil menfaate iati.nat eder. Bu me
sebyi konuştuk. Helene müphem 
bazı şeyler söyledi. Ben iyi anlıya 
madım. Mutlaka aen hu kadını 
çok evvelden tan1yorsun. 

Maurice arkadaşına baktı. Bu 
bakışta bir hasret ve eski bir sev
danın r~ığı vardı: : 

Bir demir madeni 
bulundu 

Mardinden yazılıyor: Buraya yir
mi kilometre mesafede bir dağda 
Macar mühendisleri tarafından ga
yet zengin bir demir madeni bulun
muş ve işletilmesi takarrür etmiş
tir. Maden nümunesi A1manyaya 
gönderilmiştir. 

E T U A L 
SİNEMASI 

Bugünden itibaren 

DUL 
NİŞANLI 
Sevimli artist 

Gorge Aleksandre ve 
MARTHA EGGERT 
tarafından temıil edilen, şen ve 

zengin temaşalı büyük operet. 

Yeni neşriyat 

Şehir Tiyatrosu 
Darülbedayi Temsilleri 

, 
KUl\ııBARA 

Suvarc 
:a•t 21,30 

MUC[ZL 
Yazan: R. de 
Flcı·s v~ r'. 

Craisset. T c:.-..::ü 
me eden: 1 Ga
lip bey. 

Halk gecc•İ . 

SAHİPLERİ: ~
her şeyden evvel göze çarp
ı lazımgelen bir şey vardır. 
a memba sularının bahalılı. 
Bir tite su yaııi bir buçuk 
dak, aşağı yukarı 250 gram 
beş kuruştur. Kilosu yirmi 
;uşa gelir. İçecek suyun ki· 
ll yirmi kuruşa olursa ve bir 
im günde bir kilo su içerse 
a 600 kurutluk su içmesi la 
gelir .. Dikkat İsterim. Be-

- Çizmeden yukarı çıkma! 
ihtarında bulunmuş .. 

Ey ismini ve cismini bucak 
bucak saklayan daimi okuyu. 
cum .. Görüyorum ki çizmeden 
yukarı çıkıyorsunuz.. Eğer 
maksadınız, uzaktan m,;şgul 
olduğunuz husuaiyetlerimi da
ha yakından anlamak ise tuttu
ğunuz yol sizi oraya götürmez .. 

Bir akşam iki.si gene Maurice' 
İn evinde idiler. Maurice dedi ki: 

- Neden evlenmiyorsun?. 
Ve ilk defa olarak ta Helene' 

in ismini söyledi. Nihayet Pierre 
arkadaşının ısrarları üzerine: 

- Pek ala, kabul ediyorum, 
dedi. Sen görüşmek için bir fırsat 
hazırla! Fakat kadına belli etme. 
Y ;ıinı · hen ·vlennı~zdcn evvel de 
biraz eğlenmek isterim. 

- Hakkın var, dedi. Ben bu 
kadını tanıyorum. ikimizin bera
ber ya~amamrza imkin yoktur. 
Çünkü karakterlerimiz hiç uygun 
değildir. Evlenmesek te, arkadaş 
olup kalsak, daha iyi değil mi?. 

- c~ne anhyamıyorum. 

1 RADYO 1 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL - 18-19.30 orkest

ra, 19,30 21 saz (bedayii musikiye 
heyeti) 21-22-23 gramofona opera. 

Ziraat gazetesi 
Ziraat gazetesinin birinci 

teşrin nüshası zengin münde
recatla Ankarada intişar et. 
mi§tir. Tavsiye ederiz. 

29 tefrİnievvel kumbaranızı 

doldurma günüdür 

KUMBARASI 

OLMIY ANLAR: 

Bu hafta İçin e tı f' ankasın 

dan alacağınız kumbaraya, ilk 

arttıracağrn1z parayı 29 teşrini 

evvelde atınız. 

- O halde açık söyliyeyim: 

~
t versin Hamidiye suyuna .. 
z ucuz içiyoruz. Lakin be
ye mensuplarından bir zat 
a da ilitmiş. Evvelen diyor 

~Tenekelerle su taşınamaz. 
~acana ister ... Saniyen Ha. 
~ye suyuna kurtun mühür 

Karilerimizden Bedri Suat 
Beyefendiye: 

- Canım, sen bu i~i bana bı
rak. Eğer hoşuna gitmezse, zorla 
güzellik olmaz ya. . Gene eğlenir 
sin. istersen, tekrar yamyamların 
yanına dönersin. Şimdi saat altı 
buçuk. . Zannederim kadın evin· 
dedir. Dur, bir telefon edeyim. 

Bu kadın, benim eski karımdı .. 

Gençler mahfilinde 
lisan kursları 

BÜKREŞ (394 m.) - 20 radyo 
Darülfünunu, 20,40 gramofon, 21 
Granata haberleri isminde bir opera. 

BELGRAT (430 m.) - 20 ke
man konseri, 22,30 şarkı konseri. 

ZA Yl - 1930-1931 de Oıküdar 
Millet Mektebinden almış olduğum 
tahsil 'ehadetnamemi kaybettim. Ye 
nisi alınacağından :r:ayiin hükmö 
yoktur. Ahmet oğlu Sadettin. 

-Türkiye iş Bankası 
' 

imasına mahal yoktur. Bu
da kaldıralım .. 

Mektuplarınızı aldım. Ziyafet 
ten vazgeçmiş değilim .. Köprü 
hakkındaki fikirlerinizi bu sü
tunlarda göreceksiniz efendim. - Ama da acelecisin?. 

ROMA (441 m.) - 21 gramofon 
21,45 Cezayer misafiri İsmindeki o
peret. Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

ı
tfendim. eğer iş temizlik me 
si ise suyu dolduran adam
yni olduktan ve membalar irtihal 

FELEK 
- Sen karişma. . 
Maurice telefon etti: 
- Allo, sen misin Helene? E

vet, ben Maurice. . Sesimi derhal 
tanıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Sana bir şey söyliyeceğim. Hani 
geçen gün bir şey konuşmuştuk 
ya. . işte onu buldum. Neye ııü· 
lüyorsun böyle?. . Vallahi ciddi! 
Gayet iyi ve eski bir arkadaşım. 
Yirmi sene var ki kendisini görme 
miştim. Allah gönderdi. Bir kac 
haftadır beraberiz. Eğer bu ak: 
sam isin yoksa, hep beraber bir 
İokantada yemek yiyelim.Çok mu 

Cümhuriyet gençler mahafili 
Edebiyat §Ubesinden: MabCilde 
meccani lisan kursları ayılmıştn·. 
Almanca, Fransızca ve lngilizce 
meccani lisanları Üzerine ınüret
tep olan hu kurolara herkea de
vam edebilir. Deroler haftada iki 
gün akşamları verilecektir. Kayit 
4 te§rİnisani 1932 cuma günü ak
şamına kadar devam edecek ve 
derslere 5 teşriniaani 1932 cumar 
tesi gününden itibaren başlana-

ViYANA (517 m.} ·- 20,40 halk 
konseri, 21,15 orkestra, 23,10 dans 
havaları. 

Sirgortalacmızı Galatada Ünyon hanınd:ı kilin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

· mühür memurları suyun 

1 
a d'olduğundan başka şeye 
ıınadıktan sonra ha teneke 

ş, ha damacana. Yolda ge 
n içine toz toprak girme
için içine klavuzlu kapak 

tlabilir. Beyoğlunun yedi 
apartımanlarına omuzda 

iki teneke ile su çıkar am. 

Sahancalı Hakkı beyin kayınpede
ri ve Cerrahpaşa hastahanesi sabık 
ser tabibi Dr. Riza Servet bey dün 
sabah fücceten İrtihal etmiştir. Ce
nazesi bugün saat onbirde Nişanta
şxnda Emin efendi sokağında İngi
liz mektebi karşısında Sebat apartı
mıınmdan kaldırılarak namazı teşvi
kiye camiinde kılındıktan sonra Maç 
ka ınczarlığına defnedileccılctir. 

~illiyet,, in edebi romanı: 23 

ROMAN 
lerinde bu kuleli, kubbeli, kü
ı yığın. ufukta bir tarih ka
lınası gibi durur. Burası. asır
'.şırı bir peyizaj' dır. 

~
sküdara alaturka dinlemeğe 

ık. Ben saza, ara sıra. hatıra
. a.k için giderim. Eski şarkı, 

~
kide değeri nedir, bilmiyo. 
bizim neslimizde eski alem. 

iliz alaturkanın son nesliyiz. 
1 t sevdiğim saz, eski ağız, es
ı:~laktır: Eski alaturka diye bi
'ııiyim? 

:(. ~ '(. 

~asalardan aaam t~ıyor. Ge. 
:ıı.t dokuz, bahçe duvarı bo-
1 ıı.ki ahfap evlerin perdeli pen
~rinden ağaçlara asılmış lam 
tın pis camlarından akıp bu
~ elektrik, ılık temmuz ka. 
b~ını paçavraya çeviı·miştir. 
lrekler kurdelelenınİ§, dal-
1~pullenmiş. kütükler kirec;
~ı,, garsonların y amalr bez 
leri etüv ve ütü kokuvoı·. 

Yazan: Falih Rıfkı 
boşaltarak, ortaparmaklarının ara
sında bıyığını düzelterek, midye 
ve kavrulmuş yağ kokan bahçenin 
salaş sahnesine bakıyor. Heyecan, 
baştan rakı dönmesini, karından 
meze bulatısını, bir müddet için, 
kesmiştir. Kızlı alaturka geliyor . 

Bu alaturka utsuz, kanunsuz. 
dur. Şark garbı nasıl yener. gös
termek için. ıney fülütlemiş, tam
burun bağrı alöminyumlanmış, 
çalgı otunnuş, ses ayakta, önce 
yarım saat kadar ismokin, Dede 
semaisi ve dekolte, Nikogos ağa 
peşrevi okuyor. Kolalı sert yaka 
boğazda şişen gazel damarını sı
kıyor. 

O da bir hayat kavgasındadır. 
Avrupa ses ve sazı kahvelere ka
dar girdiğinden beri, besteler o. 
perete sırnaşıp. ut banculaşıp. 
Kumkapı milli'si Galata alafran· 
gasma yılışarak, piyasa takımı 
ekmeğini kurtarmağa çalışıyor. 

Klasiilin ortasında, yan maoa-

PEŞTE (550 m.) - 20,40 atadyo 
konseri, 21, 15 orkestra, 21,45 kon
ser. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

caktır. Ders almak isteyenler 
VARŞOVA (1411 m.) - 20 ha

fif konser. 23,05 Şophen konseri, 
22,40 tefrika , 24 dans havaları. 

ÜNYON 
cuma günleri sa~>ahtan akşama 
kadar ve her gün saat 14 ten 1 7 
ye kadar mahfilin Beyofrlu Cum
huriyet Halk F ırkasx binasındaki 
dairesine müracaatla kayıtlarını 
yaptırmaları. 

BERLlN (1635 m.) - 20 Fran
sızca ders , 20,40 kilise havalan, 
23, 15 son haberler, solo dans hava
ları. 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

nı .. 
Arkadaşı mırıldanıyor: 

Düm tek te, dUm tek ... 

Elektrik görülmeyecek şeyi 
aydınlatıp, görülecek şeyi karart
tığı zaman ne kadar sinire doku
nur. Karanlık, Boğazı, Marmara· 
yı, karşı ufukl•rı değil, bu kalaba· 
lığı örtmek için lazımdı. 

Kiminin aklından geçen dü-
şüncesinin göğsüniin içindeki 
pürüzlü: 

- Hmm ... 
Sesi yedi masa aşırı işitiliyor; 

çarşaflı karısını ağacın dibinde 
büzen bir başkası, yumruğunu, 
bir bıçak kabzası yakalar gibi, sık. 
mış, masa tahtasının üstünclen a
yırmayor, bir çocuğun iki eli me· 
ze artıkları içinde eşeleniyor ... 

Birden bütün bahçe alkış ve 
çığlıkla yerinden oynadı: 

- Garson, ayakta durma! 
- Arkadat• omuzunu yaua çek. 

Şapkanı çıkar efendi .• 

• .. dizlerine kapansam . • 

Sen değil, ben kapanayım... 

Kana, kana ağğ. .• ağğğ . .• 

ağğ .... lasam. 

Mehmet Ali: 
- Çok bir şey kalmadı, dedi, 

yarı yoldayız. Eski alaturka sesi 
ağızda idi. Bu hanımda boğaza ka
dar inmiş. Boğazdan göğse bir 
bir karış mesafe var .. 

Kadın.cağız diz kıvırıp şarkı. 
smı tempoladıkça. arka masa hep 
birden: 

- Düm tek te. düm tek. .. 
- Bacak mıdır, kemanvavı mı-

dır, nedir? 

içilme,,; mi bir ulı . . 
Düm tekte .. Jüm tek., 

Alkış, çığlık. inilti ve coıuntu, 
bahçe masaları bile, spirtisme ma· 
salan gibi kalkıp oturuyor: 

Mehmet Ali: 

- Bu da mı milli şeref? dedi. 
Muallim Kadri: 

- Daha dikçe dursa, çenesini 
daha az oynatsa .•• diyordu. 

Raşit: 

- Evet, dedi; uçuncü bir ek
siği daha var: Beyaz esvabının 
göğsünde kırmızı bir yıldız! 

Asıl şamata kadın sahneden 
inerken koptu: 

- Yukarı .... 
- Dümtek te .. Dümtek ..• 
Masalarda tabak, cam, teneke 

sesleri karıştı. Ön sırada biri, es. 
ki karagözlerdeki ayak bestesine 
uydumuş, tepinip duruyor: 

- Dünü dümü tek... Dümü tek 
tek te dümü dümü dümü tek ... 

Raşit: 
- Türkülere karışmam. Fakat 

bu heyecana da milli diyemez mi
yiz? 

Avukat Şakir dayanamadı: 
- Milli'yi çalgılı bahçeye ka· 

dar sokmayınız. 
- Kim sokuyor? Kendiai geli

yor. 
O ak§am bir Ermeni hanende. 

sinin yirmi beşinci yıl dönümü 
imif. Kolundan tutarak sahneye 
çıkardılar. Genç bir Rum arkad•
şı nutuk verdi: 

- Milli musiki ölmez, diye ba
ğırdı. 

- Ölmez, ölemez .. 
- ... Ölmeyecektir. Kalbi· 

mizde yaşadıkça öldürülemez. Ha
nendelerimiz, sazendelerimıiz, e
fendim, geçen kış Mısırda görme. 
liydiniz. Hani böyle topunuz bir
den bir köşede olup ta alaturkamı
:zın ecnebi memleketlerindeki iti
barını seyretmeliydin;z. Yasasın 

- Ne buyurulur, Kemalist Bey? 
Galiba siz de o gece Sari'.ybur
nunda idiniz. 

Mehmet Ali, gülmekten korka. 
rak. yavaşça diyordu, ki: 

- Bu milli ne Dededen. ne de 
Zeki Beyden geliyor. o .. de alatur· 
kasını bulmak için galiba bir gün 
çingene dümbeleğine kadar gide
ceğiz. Fakat bu milli.. Bu milli .. 
Acaba nereden geliyor? 

Ratit: 
- Kel Hasan kantosundan! 
- iyi hatırıma getirdin. Faka• 

maalesef öldü. 
-Kim? 
- lhtifii.lci Ziya Bey .• 
Ve kıs kıs gülerek: 

- Bir Peruz ihtifalinin tam sı 
rası değil mi? 

.,. '1- "' 

İıtanbul, 7 Eylul 
"Azizim Raşit, 
Dün geceki şaka havası için

de senin kaynayıp gitmi~ gib' 
görünen bir sözünü cevapsız bı
rakmak istemem: 

- Kemalist Bey, vuruporsu
ııuz, amıı öldüremivorsunıı? ! 
Her ink1/ilbrnız böyle ·ise ... de 
miştin. 
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· Cümhuriyet bayramı • • 
ıçın hazırlıklar y 

Ekonomi 

Petrol kumpanyaları
na göre sterlin 1030 kş. 

Ticaret odası hesapları tetkik 
ederken hayrete düştü 

" Petrol ve benzin fiatleri hak
" kında Köıtenceden selen malu

mat üzerine Petrol kumpanyalan 
Odaya yeniden izahat vermeğe 
ııiriımiılerdir. Petrol kumpanya· 

~ lan Odaya sönderdikleri bir tez· 
kerede flat heaaplarırun doii'ru 

ıl oldujunu iddia etmekte ve yeni· 
ı den heaap yapmaktadırlar. 0-
ı dada bu heaap tetkik edilirken 

bir nokta nazan dikkati celbet· 
( mittir: Petrol kumpanyalan bir 

lnsiliz liraıma 1030 lrunıt fiat 
e vermekte ve heaaplannı buna g<i 
1 re yapmaktadırlar. 
~ Türk boraaamda laterlinin 750 
1 kuruıtan muamele ıördüjtü zama 

na ait fiatm 1030 dan hesap lan
ı mıuı Odada büyÜk bir hayretle 

bir ~ükaelit husule getirmektedir. 
Yeni pamuk maluuliin:in ihra· 

cına Eylül ayi içinde batlannutbr• 
Bu ay içinde Karadeniz limanlan 
nm fazlaca pamuk çekmesi ve 
dahili pamuk ıarfiyabmızm art
Dllf olmaaı pamuk ihracatının az 
olmaama aebebiyet vermiftir. Ey
lıil ayı içinde Merain ınıntllkaaı· 
nm pamuk ihracab 3770 Jiralık 
82 balyadır. 

Rapor bu hafta 
hazırlanacak 

Ticaret odasında kontenjan İş· 
!erini tetkik eden heyet me>aisini 
bu hafta içinde ikm:ıl ederek ra·· 
porunu lktiaat vekiletine vere
cektir. 

karıılanmııtır. Petrol kumpanya
~ lannm bu bilmemezlikten gelitle-
1 rİ ıaya.ru hayret bulunmaktadır. 

1 
Yılbaşı hediyeleri 

J Buğday Ticaret odasına buı müesse-
1 Beyannameleri aat yııbaı• hediyeleri için bir mü

racaatta bulunmuflardır. Bu mü-
Ticaret odaımm yeni tanzim 1 eueaeler Yılba,ında mÜ§lerilere 

r ettiii bufday beyannamelerinin verilmesi mutat olan h·,diyelik eş
r linunuaani iptidaamdan itibaren yanın kontenjan ha't"ici, fakat rea 
ı tatbikine baılanılmaaı kararlaftı· me tabi olarak ithali İçin odanın 

nlmıfbr. 1933 senesinden itiba- tavassutunu istemektedirler. Bun-
~ ren borsada bu yeni beyanname- lar hediyelik e§ya ı..;:ın esasen 

ler kulla.rulacaktır. Yeni bugday memleketten döviz çıkmadığını 
beyannameleri beynelmilel ka· buna munzam olarak resim alına: 

1 bul edilen tekilde tanzim "dilmit rak hazine menfaatinin temin e-

l 

tlr. dilmi, olacağını ileri sürmektedir
ler. 

Şikago sergisinde 
masrafımız 

Şikagoda ııelecek aene acıta
cak ve alb ay devam edecek o
lan beynelmilel, dünyanın en bü 

1 
yak aerııiaine iıtirakimizi tetkik 
etmek ve hazırlıkta bulunmak ü-

1 zere ıehrbnizde çalııan komisyon 
meaalılnl ikmal ebniıtir. Komi~-

! yon aergide Tilrkiye namına bir 
pavlyon inta ettirilecekae yarım 
milyon, umumi aergi binaıından 
istifade edilecekse 250 bin liraya 

l lüzum oldufu kanaatindedir. Ko
c misyonun hazırladığı rapor lktı· 
f .. t Tekaletlne ııönderilmi9tir. A-

• 

llkadarlar bu kadar masraf ya
pıldıktan sonra sergiye ııidecek "' 
yamızm bir Türk vapurile aeyyar 
aerııl teklinde gönderilmeaini ve 
bu Tapurun hiç olmazsa Akdeniz 
bavzaamda -ve Amerikada bazı 
limanlan slyaret ederek ihraç 
mallanmıza rekllın yapmasmı 
teklif etmektedirler. Bu fikir e
lMJCe taraftar bulmaktadır. 

Pamuk rekoltesi 
Ticaret odaıınm yaptıfı tetki

kata nasaran, bu aenenin pamuk 
rekolteal seçen Hileye nazaran 
Jibıde 25 nokaan tahmin edilmek 
ledir. 

Bu aene Nkolt .. lnin nokaan o
lllfu pamuk piyaaaamda tedrlcf 
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Ati na 19,10 Pııtı 

Clrıt•1t lt,45.175 Blttlf 
::t.ıı~a 6;",22 Bılırat 

~· U<ıda• l.11', - t,.1o~torı 

Nukut (aabt) 

Kuru$ l 
:ı fJııfiıtz lfl, 1 tUın. AY. 
ı ıtlı.ıliD 740. - ı pn.etı 

il<&r 113. 1111.tJ 

1lı iti i.R ı I zoltJ 
t l)'flka 1 ~. - J ptliı&O 

tc lıy 
~' C: ıt.m; t;,- !t dlıır 
~I j \iÇrt: b.--.i 1 ~lf9t)Y .. 
l(t ıt a ı.. J Alun 
ı. \ 1 T a ... 

ıı.e-v,-

4,14,-
ı.rıı.:ıı 

1,99 •11 
4.11,-
1.64,1 

fV,IJ,-
17.ot 

11,11,1• 

ICurut 
18,-
17,
IL-
14.-
12.-
11.-
69,-

9.ı; 

'J4,-

Dün gelen buğday 
Dün tehrimize Anadohıdan 70 

vagon ve limanlardan J 736 çuval 
buğday gelmiştir. 

Almanlar Bulgaris
tandan tütün alıyor 

Sofya muhahirimi-ı: yazıyor: 
Bir kaç gÜnden beri Sofyada Al
man ağır sanayiinln huausi bir mü 
mesaili bulunmaktadır. Bu miimes 
ail Bulğar hükUmetine Almanla
nn Bulğaristana vereceği demiryo 
lu malzemesine karir Bulgaristan 
dan tütün satın alm11ğ1 teklif et
miıtir. 

Bu demiryolu malzemesinin be 
deli bir milyar iki yüz milyon le
va tutacak ve Alman bu malze
meyi Bulıaristana bet senede teı 
lim edeceklerdir. Buna karşı Al
manlar Bulgariıtandan alb mil
yon kilo tütün satın alacaklardrr. 
Bu altı milyon tütün Bulgaristan 
dan satılmayıp kalan 1929 ve 
1930 _....eteri mahaulerinden ola
cakbr. Zaten Bulgaristanda &atıl
mayıp kalan 1929 ve 1930 sene
leri tütünleri ancak bef milyon ki
lodur. Bu tütünler Almanlara yÜz 
levadan aablacakbr. Altı milyon 
kiloya kadar kalan bir milyon 
kilo tütün 1931 sene•İ tütünlerin
den doldurulacak ve bu tütünle
rin bedeli buııünkü paar fiatleri 
üzerinden heaap edilecektir. Bul
ııarlar bu altı milyon kilo tülünü 
Almanlara iki >enede teslim ede
cekler ve bu tütünlere karrı Al
manlardan aynca üç yüz milyon 
leva ecnebi kambiyosu da alacak 
!ardır. Alman Ağrr sanayinin bu 
teklifi Maliye ve Demiryolu nazır 
lan tarafından heyeti vekille ar
zedilmiş ve heyeti vekille da ak
f&IDki içtimaında bu teklifi pren· 
ıip itibarile kabul etıniştir. 

Deıniryollan nazın ,imdi Bul
ıar Demiryollanrua muhtaç oldu
iu malzeme hakkmda mufıual 
bir rapor hazırlayıp heyeti .,,ekil
leye arzedecek ve heyeti vekille 
de lc:at'i karanru ancak o zaman 
verebilecektir. 

Avusturyanın iste
diği tütün 

Avu•turya reijiai nanuna bir 
heyet memleketimizden tütün •a· 
bn almak Üzere şehrimize gel
miş, buradan Ankaraya ıitmiftir. 
Heyet reiıi M. Sekle, 1932 aeneai 
mahaulünden üç milyon kilo tütün 
almak için lkbııat vekaletile mü
zakereye giritınittir. Müzakerede 
itilaf haııl oluraa heyet lzmirden 
tütün almafa bathyaca.ktır. 

Paris borsası 
P ARiS, 22 A.A. - Boraada 

husul bulduğu pe"'embe günü bil 
dirilmi, olan aalah, erle•i gunu 
deYam etmemittir. Cuma ıiinü a
çıktan açığa fena bir ıurette bat 
lamıı olan celae, haftayı Franaız 
rantlannm daha fena bir vaziye
te dütürmek ıuretile bi!inniıtir. 

. i 

Cümhuriyet 
Bayramı 

Dün program tesbit 
edildi 

Cümhuriyet bayramı gÜnÜ ya
pılacak merasinı programını te ... 
bit için dün Vali muavini Ali Rı
J:a Beyin riyaaetinde bir içtima 
yapılmııbr. 

Bu içtimada Maarif müdürü 
Haydar, Belediye mektupçusu 
Haluk, C. H. Fırk'l•• idare heyeti 
ikinci reiıi Ali Rıza ve Polia üçün .. 
cu şube müdürü Mehmd Ali B. 
ler bulunmuşlardır. 

29 teırinievvel cumartesi günü 
aabahı Vali Muhiddin Bey Hüku
met konağında mülki ve aıkeri 
makamabn tebrik~bnı kabul ede 
cektir. 

Bundan •onra hükıimet erkanı 
geçit reamine gidecektir. 

Vali Bey, öğleden sonra konıo· 
loılarlp ecnebi mahafilin tebrika
tını kabul edecektir. 

Gene Vali Bey tarRfınd:ın va
li konağında balo verilecektir. 

Sahlacak 
Yeni emlak 

GayrimübadiUer 
müzayedelerin 

tehirini istediler 
Maliye Vekaleti, hlanbul bele 

diye hudutları haricindeki Yunan 
emlakinin gayri mübadiller hesa· 
bına müzayedelerintı devam edil
mesi ve satılacak olan bu. emvalin 
artık kiraya verilmemesini Ziraat 
Bankasına teblii ebniştir. Bu em
li.kin müzayedeleri.ne y~niden 
batlanmak üzeredir. G,.yrimüba
dillerden bir kısmı, bu emlak mü
zayedelerinin, gayri mübadillere 
mütebaki istihkaklarına mahsu
ben bir miktar bono daha tcvzi:in
den J.Onraya bırakılme.srnı İAte-
mektedirler. Bunlar diyorlar ki: 

"- Maliye vekileti, gayri mü
badillere ',c 20 islihkaidan nisbe 
tinde ceman 7 milyon liralık bono 
tevzi elmittir. Bunun bir milyon 
liralık kısmı ya mabçu:ı, yahut 
bankalara mevdudur. 4,5 milyon 
liralık bono, ıimdiye !tadar yapr· 
lan müzayedelerde gayrimüba· 
dillerin elinden çıkmııtır .. Şimdi 
gayrimübadillerin elinde 1 ,5 mil
yon liralık bono dağı !ını~ bulunu
yor. Yeni bonolar daırıtıhraa, la
tanbul civarındaki emli.km gayri 
mübadiller tarafından aatın alına 
bilmesi miimkün ola~aktır." 

Gayri mübadiller cemiyeti de, 
latanbul ve Anadolu'daki emlak
ten 1,5 milyon liralık miktarı sa, .. 

tıldıktan sonra yeni bonoların tev I 
zii neticetine kadar müzayedeJe ... 
rin tehiri için Maliye Vekaletine 
müracaat etmittir. Bu suretle la
tanbul civarında 2 ve Anadohı'da 
6 milyon lira kıymetinde emlak 
kalını~ ve yeni bonolar dağrtıl,nca 
bunların cayri mHDadiller tara
fmdan satm alınma"' imkanı ha-
111 olacakbr. 

Salip aramağa 
gelmiş değillerdir 

Ayasofya camisindeki moza 
yikleri meydana çıkarmak için 
çalışan mütehassısların bu mak 
ıatla gelmiş olmayıo camide 
dört eski salibin yerini araaık
lan yazılmıştı. Dün bu hususta 
salahiyettar bir zat bize dedi 
ki: 

- Yazıldığı gibi camide bir 
İtalyan mühendisi değil, bir A
merikalı profesör çalıtmıştır. 
Ve salip aramak kastı da kati. 
yen yoktur. Amerikalı profe
ıör Withmoor kiııunusanide 
tekrar tebrimize gelecek. moza 
yıklarla mefgul olacaktır. 

görülen cesaretaizliğin ba~Jıca a .. 
millerindendir. 

Gümü, parada İstikrar vardır. 

İhracat Ofisinin 
tebliğleri 

ISTANBUL, 22 A.A. - ihra
cat Ofiıinden tehi.iğ edilınİftir: 

Franaarun son kontenjan liste. 
ıin.de aebze konserve]eri eaasen 
kontenjana tabi olmayıp bunlarm 
Franaaya ithali aerbeıttir. 

IST ANBUL, 22 A.A. - ihra
cat Offiıinden tebliğ edilmiftİJ' ı 

Elma, annut, erik, 9eftali, kayı-
11, taze badem, limon, turunç, la• 
ze incir, patates, domates, soğan, 
hıyar, kavun, karpuz, yeıil zeyti· 
nin Mıııra ithali müsaadename ah 
:zına tabidir. Bu bapta fazla ma• 
1... · te enler Ofi;Se müı·acaat 

Mahkemelerde Beledi 1e 

Odu:..1 deposu 
Açılacak 

Maarifle 

Bir dersten 
Kalanlar Altınları Edirneye gö

türmek isteyormuş •• Belediye memurlara İmtihanda muvaff a 

Fakat ne altınları vereni, ne 
teslim edeceği adamı tanımıyor 

ucuz 
mahrukat satacak 

Kıt mevsiminin yakınlaşması 
dolayııile belediye açacağı büyük 
odun kömür deposu için hazırlık· 
lannı yapmağa başlamıştır. Depo 
dan bilhusa memurlara ucuz o
dun ve k ln1ür tevzi edilecektir. 

olurlarsa 
sınıfı geçecekler 
Lİ•e ve ortamekteplerde b' 

dersten 11nıfta kalan talebe · 
tekrar imtihana tabi tutulmala 
için maarif vekaleti mekt.ıplero: 
bir tamim ıöndermiştir. Bu t ' 
me nazaran bir dersten aşağı nu 
mara alan talebe tekrar imtihan 
girdiği vakit muvaffak ohır•a sr 
rufmı geçebilecektir. 

Bir bavul içerisinde 1000 ta
ne Türk altınını kaçırırken 
Semplon ekspresinde yakala
nan yataklı vagonlar şefi M. 
Marcel Bilyotinin muhakemesi 
ne dün üçüncü ceza mahkeme-
sinde başlanılmıştır. M. Marcel 
Bilyoti usulen isticvap edildik
ten sonrr .. bu altınları niçin ka
çırdığı sorulmuştur Marcel di
yor ki: 

- Kaçırmıyordum. Bana 
evvelce Vagon L! ile seyahat 
etmiş bir yolcu bunları getire
rek teslim dti ve: 

- Edirnede bir adam gelip 
senden bunları isteyecek, ba. 
vulu ona ver. dedi. Ben bavulu 
hudut haricine çıkarmayacak, 
ona verecektim. 

Bunun üzerine Reis sordu: 
- Kimdi bu bavulu size ge

tiren adam? 
Marcel Bilyoti de bu ada. 

mm ismini bilmediğini, bir de
fa gördüğünü, o adamın şahsı
nı şayanı itimat gördüğü icin 
bu mühim serveti kendisine e· 
manet etmiş olacağını söyle
mış; 

- Hatta Edirneden bu pake 
ti benden kim alacaktı, onu da 
bilmiyorum, demiştir. 

Muhakeme zabıt varakasını 
imzalayan şahitlerin celbi için 
başka bir güne bırakılmıftır. 

Terkos aleyhinde 
bir dava 

Avukat Müınin Mustafa Be 
yin T erkos şirlCeti aleyhine aç· 
tığı davacın dün rüyetine de
vam edilmiştir. Mümin Bey 
abonelerine taahhüt ettikleri 
mikdarda su vermediği halde 
9irketin bu vermediği su parası 
nı tahsil ettiğini beyan ederek 
davanın mevzuunu teşrih eyle
miştir. Şirket vekili şirketten 

Kabilden 
Dönen . ' 
Tayyarecı 

Bugün Vartovaya 
avdet edecek 

Vaqovadan harek<>tle, tehri
mize uğradıktan sonra Kabile ka
dar bir propaganda seyahati yap
mıı olan Leh tayyarecisi Yüzba
tı Karpinski'nin şehrimize döndü· 
ğÜnÜ yazmİ§tik. Yüzbaşr Karpin
aki cuma aabahı Halepten hare
ketle sekiz aaatte Ye•ilköy tayya
re kaı·argihına inmiştir. Bu tay
yare uzun aeferler için yapılmıt 
tek satıhlı bir tayyarediı·. Tayya
renin iami üzerinde tu suretle İfa 
ret edilmittir: E. Parıe f. T. Laa
kiesvicz . 

Yüzba•• Karpinski'ye rnakinist 
Rogoloki refakat etmektedir. 

Lehiıtanın t&111nmıt tayyareci
lerinden olan Karpİnaki bize de
mitlir ki: 

- Varıova ile Kabil arasında 
yaptığımız seyahat, bir propa· 
ğanda uçuşudur. Var•ova'dan ha· 
reketle Romanyıı ve Bulgaristan 
Üzerinden lıtanbul'a geldik. Bu
ra'dan Halep, Bağdat, Tahran, 
Herat tarikile Kabile gittik. Dö
nü,ıe, Tahran, Bağdat, Kahire, 
Kudüs, Halep yolule lıtanbul'a 
geldik. Seyahatimiz ıyi geçmiş ;. 
ae de, lran ile Efganistl\D araatn· 
da kum fırtmalanna raatgeldik. 
Kum fırbnası o kadar şiddetli i
di ki, ketif bir kum tabakan yo
lumuzu kapadı. Ötf!de bt'rİde bu
lunan kum tepelerine çarpmamak 
için 5700 metre yükseğe çıkmağa 
mecbur olduk. 15 giin süren bu 
aeyahatm muvaffakiyetle netice· 
lenmeainden pek memnunum. 

Tayyarecilikte epeyce tecrübe 
!erim var, bundan evvel Berlinde 
yapılan beynelmilel tuı·izm tayya• 
re müsabakasını kazanmııtim la
tanbul pek latif bir ~ehir ... Diye
bilirim ki letafette firincidir; ne 
çare ki burada pek kalamiyaca
ğım. Pazar günü Aarşova'ya. dôn 

izahat almağa lüzum gördüğü
nü söyleyerek muhakemenin 
talikini istemiştir. Mahkeme 
başka güne kalmıttır. 

Yeniden muhakeme 
edilecekler 

Geçen sene Beşiktatta bir 
cinayet olmut• Hacı ve Hakkı 
isminde iki kardeş Celil ismin
de bir genci öldüıımütlerdir. 
Celal, Zeynep isminde bir kızm 
ağabeyisiydi. Hakkı Zeyneple 
evlenmek i•temit• Celil buna 
mümanaat etmit ve kızkardeşi 
Zeynebi bir başka adama ni. 
kahlamıttı. Zeynep gelin gider 
ken Hacı ile Hakkı Celilin önü 
ne çıkmıtlar ve biçare genci öl 
d'ürmüşlerdir. Ağırceza mahke 
mesinde cereyan eden muhake 
me neticesinde Hacı idama, 
kardeşi Hakkı da yaşı küçük ol 
duğu için idama bedel 24 sene 
ağır hapse mahkiim olmuşlar· 
dr. Temyiz mahkemesi ağırce
zanın bu hükmünü bozmuş ve 
dosyayı yeniden muhakeme ya 
pılmak üzere ağırceza mahke
mesine iade etmiştir. Yakında 
bu <lava yeniden karara raptedi 
lecektir. 

Sporcu Saidi 
öldürenler 

Bayram sokağında sporcu 
Sait Beyi katilden suçlu Reşat 
ve Cemaleddin efendiyle arka. 
daşlanmn muhakemesine dün 
ağırceza mahkemensinde de
vam edilmi§tir. Dünkü muha
kemede Cemalettinin vekilleri 
Esat ve Cemil Beylerle suçlu
lardan Rqat bizzat müdafaala 
nnı yapmıtlar ve biribirlerine 
atfı cürmederek beraat istemit 
!erdir. Muhakeme karar tefhi. 
mi için 5 teşriniaaniye kalmıı· 
tır. 

Ehli 
Hayvan 
Sergisi 

Kayıt muamelesine 
dün batlandı 

Ehli Hayvanlar sergiai. 30 
teşrinievvel pazar günü saat 
14 te Dolmabahçecleki eski 
Hasahırlarda merasimle açıla
caktır. Dün sergiye hayvan 
kaydü kabulfuNı başlanını§tır. 
Kayıt muaıneleai 26 teıriniev
vele kadar devam edecektir. 
Serginin bu eene geçen seneler 
den fazla rağbet göreceği ümit 
edilmektedir. 

Bir Türkün 
Yaptığı kap 

Süte hile karıştırma
nın önüne geçecek 

Salahattin Sami B. iaminde bir 
Türk genci, (Sezam) teımiye et
tifi bir alet İcat ederek lkbaat 
Vekiletinden ihtira berati almak 
üzere müracaatta bulunmutlur• 

Belediye diğer şehirdeki atok 
mahruka • ı tetkik etmekte ve fiat 
larmı teıbit etmektedir. Fazla 
soğuklarda ihtikar yapılmamaaı 
timdiden tedabir alınmaktadır. 

Yeni Terkos 
teşkilatı 

Yeni aene başından itibaren 
Terkoıun belediyeye geçeceği ma 
liimdur. Terkosu belediye devral
dıktan sonra bütün fehir ıulanru 
tevhit ederek geni' bir ıu şebe· 
kesi vücude getirecektir. Bu hu
auıta bir işletme projeai vücude 
ıetirileceği ıı:ihi, tetkil edilecek 
aular umum müdürlüğü için bir 
layıha hazırlanmı§ ve vekalete 
gönderilmittir . 

Ahtap pansiyonlar 
Bazı büyük ahıap binaların o

da oda pansiyon kiraya verildiği 
görülmektedir. Fakat bu binalar 
çok eıki ve ahıap olduğundan 
yangın tehlikesine kar11 tertibatı 
haiz bulunmamaktadır. 

Belediye bu gibi binaların h~r 
katında kafi miktarda hortum .,. 
10 adet dolu au kovası balta, kan 
ca ııibi alabn da bulundurulmaaı 
hakkında alakadar ihtiyaç heyet
lerine bir tamim göndermiftir. 

Ekmek tablakarlan 
Mahalle aralannda ekmek ... 

tan tablakarların büyÜk küfeleri 
çinko ile kaplamalan hakkındaki 
emre rağmen hala' bazı kenar 
aemtlerdekl mahallelerde küfele
rin çinko ile kapatılmadığı yapı· 
lan yoklama neticeıinde anlaşıl
mışbr. Belediye bu hu•usta 11kı 
takibat yapacaktır. 

Yeni ekmek çeınisl 
Belediye, yeni bir ekmek çet

niıi tutturmıı.k İltemektedir. Bn 
ıayede ekmeğin imal maarafmda 
ucuzluk temin edilebileceği kana 
atı vardır. Ekmekçil<'r c"miyetl 
azaımdan bir zat, belediyenin 
yeni ekmek çeıniıi tutturmakla 
iıtihdaf ettiği ucuzluğu temin • 
demiyeceğini, eaklden fırm ame
lesi ne alıyorsa yevmiyelerinin 
timdi de ayni olduğunu, huna 
mukabil tuz, ve, elektrik fiatlan• 
nın o zamana göre artmıt bulun
duiunu oöylemittir. Maamaffh. 
bitaraf olup akmek !tinden anlJ. 
yanlar, kiloda liiakal 6 para (. 
mal murafı indirilebilecetini ıUIJ' 
lemektedirler • 

v11•11ett• 

iskan 
Tahkikah 

Suiistimalciler hak
kında yarın 

karar verilecek •• 
Vilayet idare heyeti iskin 

suiistimalcileri hakkındaki tah 
kiatma devam etmektedir. Ya• 
rın suiistimaciler hakkında bir 
karar verilmesi muhtemeldir. 

N oradönkyan'ın 
kitapları 

Firari Noradönkiyadan met. 
rUk kitapların açılacak olan t• 
bir kütüphanesine verilmesi 
muvafık görüldüğü Defterdarlı 
i• bildirilmittir. 

Bu alet, alelade madeni bir kap- Müzeye Bigadan 
tan ibarettir. Bu kaba herhangi di 
bir mayi konuldu mu, anahtarla bir lahit gel 
ağzı kilitlenmekte, muıluğundan Müzeye Bandırma, Balıkesir 
içeriye hava ve aair hiç bir mad- taraflarında bulunan bazı aaan 
de girmemesi için tertibati mah· atika nakledilmi§tİr • 

Yeni kadro yoktur 
Dünkü Sonposta gu:elesi ma· 

arif müdürlüğünün yeni bir mua 
lim kadrosu yaptıii;:nı yazıyordu. 
Öğrendiğimize göre böyle yeni 
bir kadro mevzuu bahiı de&ildir 

Ancak bazı yeni tayinler yapı 
mııtır. 

lktısat mektebinde 
talebeye yer yok 
Yükaek ticaret ve iktısaı mek• 

tebine kabul edilmek ÜLere tica• 
ret lisesi ve Galatasaray 1İcaret 
kıamı mezunlarından imtihana gi· 
ren 90 talebe muvaffak olmuştur 
Ancak iktıaat mektebine esasen 
bu •ene 40 yeni talrbe alındııi'ı · 
çin tekrar bu 90 müra<.aat i.; · 
kafi yer bulunamamaktadır. M 
cut birinci sınıf 130 kiıi İJtiap ed 
memektedir. iki ;ube yapmak · 
çin de tahıisat mevcut değildir. 

Divan bugün 
toplanıyor 

Darülfünun divanı bugün em 
Tekili Mustafa Hakkı Beyin riy 
aetinde içtima ederek, Gazi Mu 
tafa Kemal mükafatını kazan 
inkılap ve demokrasi hRkkmd• 
yazılan eaeri tetkik edecektir. 
Divan, komisyonun karannı ta. 
dik ettiği takdirde 1500 liralı 
mük&fat tarih encümeni emrin 
verilecektir . 

Çatalcada tal be 
yurdu 

C. H. Fırkalll tarafmdan Cala 
ca ortamektebi için açrlacak 2 
yatakll talebe pansiyonunun biı 

tiln nokaanları ikmal edilmiştir. 

Yurt merasimle 29 te~rinievvel 
Cümhuriyet bayramınd.t açıla.-,.• 
br. Meraıime ittirak için 1 tanbıı 
dan bir heyet S"idecektir. 

Ankara beden 
terbiyesi mektebi 
Ankarada yeni İDJa edilen yül 

tek beden terbiyesi mektebi ~ 
t"§rİnievvelde merıuıimle açılacal 
Ye tedrisata başlayacaktır. Bedef 
terbiyeıi baımüfetti~i Selim Sıı11 
B. mektebin açma meratimindl 
bulurunak Üzere yann Ankarayı 
sidecektir. Bu aene mektebe 1 
talipten 30 talebe alınmıştır. J(ıl 
talebe gelecek sene alınacaktır· 

Mektepte tedıiııat yapacak mut<' 
haaaıalar bir kaç güne kadar ge· 
lecektir. 

Birleştirme 
işleri ---
Hüsnü Bey yarıo 

Karadeniz 
seyahatine çıkıyor 

İnhisarlar umum müdü1' 
Hüsnü Bey yann Karadeni:ı:~ 
bir aeybate çıkacaktır. Hüıı:ı 
Bey evveli Samauna gidecelı: 
orada inbisarlann tevhidi itil' 
metgul olduktan sonra Tra~ 
son ve Artvm'e gidecektir. Hil' 
nü Bey oralarda İla inhisartı· 
nn tevhidi işine nezaret eclt
cek, dönütte Zonguldağa uğr' 
yacakbr. n 

·'Vakit" refikimi~ auaayı ihtiva etmektedir. Aletin Dün de Biradan Romen devri
anahtarı depoda bulunacağından ne ait muazzam bir lahit gelmit
kabm muhteviyatı boşalinciya ka- tir. Lihit üzerinde tetkikat yapıl-

ı "Vakit" ref'ıkim"ız du··n 16 'f' dar iatima edenler tarafından i- maktadır. 
çine hile kan,brılması imkanı tına girmiştir. Tebrik ~er,~ 
yoktur. l•• ... ••11!11••••••• .. ı zun ömür ve muvaffakiyetl 

Vatandaş: 
Süt Ye bira satışlarında hileye • dı'leriz. Bankalarda bıriken paralar mem 

müsait olmiyan bu kaplardan is-
tenilen hacimde vücude getirmek lekette iş yantır. Küçük tasar-
mümkündür. ruf hesapları bir araya gelince 

lktıaat Vekaleti, bu kaplardan milli iktisadiyatımız için büyük 
içki satı,ında istifade edilip edil- bir kredi kaynağı olur 

29 Teşrinievvel 
Veremle 

Mücadele Günüdi.;r. 



RER 

2 

Yeni 

, ,, ,, ASPİR.İN Paketleri 
ı· - bulabilirsiniz. 
'j Cepte tafımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambal4j sizi kıymeti of· 

mayan başka mamulM almaktan 
korur, 

20 ve 2 tabletlik ambalijtar içinde 
her yerde bulunur. 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

40000 Kilo Nohut: Pazarlıkla münakuuı 24 birinci tetrin 
932 pazartesi ııünü saat 13,5 ta. 

30000 " makarna: Pazarlıkla miimkuuı 24 birinci tet-
ria 932 puarteai günü saat 14.5 ta. 

5 Ton makine yağı: Pazarlıkla müoakasası 24 birinci tet 
rin 932 pazartesi ııünü 15.5 ta. 1 

Marmara ÜHübahrt ve Müıtahkem mevki kumandanlığı ef 
tadı için evvelce münakuaya konulup ta teklif edilen fiatlar 
gali ıörlllmeainden d<>layı tıekrar pazarlıkla mm.kasaya vaze- \ 
dilen nohut ve makarna için daha eb-..ı fiatlarla talip olanla
l'tn ve lıtanbul Deniıı L89'UllD depoau için evaa!ı veçhile ve pa 1 
tarlıkla bet ton makine yağı vermek iatiymlerin hizalarında. 
ki gün ve saatlerde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka 
ıımpatad'a Deniz levuun aatmıılma lwmiayonuna müracaatları. 1 

(5544) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mühayaa Komisyonu Riyasetinden 

Bakırköyde kain Akliye ve asabiye haıtaneai için lüzum olan 
-27500- metre muhtelif cııia yerli bezi olbaptaki prtnameai 
veçhile ve 8 tetriniaani 932 aalı günü aaat 14 te kapalı zarf uau· 
lile ihale edilmek üzere mill!1lkaaaya komnuıtur. Şartname ve nü 
llluneleri gönnek iıtiyenlerio komiıyooa münı.caatlan. (5420) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundam 

15,000 kilo aada yağ kapalı zarfla münakasaıı: 7 Tetriniaani 
932 Pazartesi günü saat 13 de 

2,500 kilo beyaz peynir: açık münakasaıı: 7 T etrinisani 
·• 932 Pazartesi günü aaat 15 de 

Marmara Ünü Bahri ye Kocaeli müstahkem mevki kuman· 
danlığı ihtiyacı olan yukarde cins ve mikdan yazılı en:akm hiza
•ındaki tarıhte münakasaaı icra kılınacağmdao şartnamesini gör 

1 Ilı.ek isteyenlerin hergün ve Yermek iıteyenlerin münakasa gün ve 
ı ıaatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kaaımpata'da Deniz 

t 

levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (5459) 

İ•tanbul Belediyesi Darülaceze 
Müdürlü~nden: 

29 T etrinievvel 932 tarihinde cumartesi günü aaat on dört
te kapalı zarf usulile münakasa.u icra kılınacağı ilin edilen 600 
tnetre aba kumatm münakaaaaı yevmi mezkünın cumhuriyet 
bayramı olmak münasebetile iıbu müaakuamn 1 Tetriniaaoi. 
932 salı gilnü icra edileceği ilin olunur. (5620) 

Fatih Mal 
"üdürlüğündenı 

Fatihte Karamanda hoca 

1 
iatanbul 4 üncü icra memurlafun 

elan: lıtanbul Kadırgada Boılan Ali 
Emin Sinan mahallesinin Yeni Cami 
SHilıtar ai• ıobğıncla 43-45 numa 
ralı hanede mükim iken elyevm ib
metgihı meçhul olan Melek, Hayri
ye .. ye Saniye hanımlar ile Kadri 
Be,.e: Muriainüı mi.ittteffa kebapçı 
Ahmet aia namına izafeten Şerif e
fendiye borcunuz olan 2240 lirayi 

Galata'da Karak6y'de hrm aıraamda büyilk maballebicinin ilatünde kiin 

EKSELSiOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

Muhterem Ye çok mllftarilerini memnun etmek ya memleketin har tarafından vaki olan 
mllteaddit talep va arzuları tatmin eylemek amelile 

Ankara'da MODA PAZARI mağazasında 
bir meıher kllpt Ya 1 ill 31 Teşrinevvel bir ay deYam edecektir. Muhterem mllıteriler 

orada, kadın, erkek ve çocuklara mabtuı 

Pardesüler, Muşambalar, Paltolar ve Trançkotlar 
veaaire fatanbuldaki fabrika fiatına bulacaklardır. 

• 
istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının İstanbul depo
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde_ 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

Osmanlı Bankası 
% 5 Faizli, 1918 tarihli İstik

razı Dahili tahvilitı 
hamillerine 

1 Tetrinisani 1932 vadeli ve 
30 numaralı kupon bedelinin, 
1 T etrinisani 1932 tarihindoo 
itibaren Oımanlı Bankasının 
Galata ve Ankara idarelerile Vi 
layetMerlcezlerindeki bilfunum 
ıubeleri gitelerind- tesviyesi. 
ne mübqeret edileceği ilin olu 
nur. 

20 Türk lirası itibari kıymet 
li beher tahvil kuponuna mu
kabil evrala nakdiye olarak 50 
kurut tesviye olunacaktır. 

Kuponlann. nıunara borduro 
lan ile birlikte ibraz ve teslimi 
üıı:erine. Osmanlı Bankası tara
fından hamillerine, berayi tedi
ye 5 (be§) gün sonra getirilme 
ıi rouktazi bir makbuz verile
cektir. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Merkezimiz için in~a ettirilecek bir motör teknesi kapalı 
zarf usulile münkaaaya Yazedilmittir. Münakaıa 16 Teşriniaani 
932 tarihine müsadif çarşamba günü aaal on dörtte icra edile. 
c:ektir. Taliplerin şartnamesini almak üzere hergün Galatada 
Kara Mustafapaıa caddesinde Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım 
Memurluğuna müracaatları. (5547) 

• • 
lstanbul inhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
Piri Paşada rüsumat atelyeainde emaneten meYcut idareye 

ait Şahini Bahri nam motör 15-10-932 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle müzayedeye konnlmuftur, 

Talip olanların mezkUr motörii mahallinde gördükten IOD· 

ra pey sürmek ve feraiti müzayedeyi aıırlamak üzere Kabat.,.ta 
lnbiaarlar e.,.müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(5482) 

l{k ayrettin mahallesinin küçük 
r4 ara bat caddesinde atik 25 ce
cll ~t 33 No. lı maa oda dükkanın 
ıı~ •car müzayedesi 12 birinci tq
ıı: l'İn 932 tarihinden 31 birinci 
jlı teırin 932 tarihine kadar yinni 
lr Riiııdür. Taliplerin pazar günü 
iil '-at onda malmüdürlüğünde 
)J' riiteıekkil müzayedat ve iha
e- lt komiıyonuna müracaatları. 
ti (5386) 

her riirlü ın.uraflııriyle ı-aber ilin ------------
tarihiaden itibaren üç gün içinde ö- fı.AN Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

lleyoilu dördüncü sulh hukuk hl 
"1trıliiinden: Beyoğlunda Hoca zade 
'°kaimda 16 No. lu hanenin bir o

yı "-' ır •nda ıakiniken Beyoğlu hutaha· 
lef "eıinde 12-8-932 tarihinde vefat .,. 

ıı.,., ınadarn 7akuhi Çirakyarun t&
~eıine mahkemec'e vaiiyet edil
~ttir, Tarihi i!Andan itibaren esha

' lnatliıp ve aliıkadaranm bir ay ve 
b• ann üç ay zarfında Beyoğlu 

Ord"ncü Ih bukulı: mahkemesine 
llıiir 

demediğiniz taktirde vefeen melnıt 
olan gayri -1mliiniizün satılaca

tına dair olan ÜÇ giinlük sabı ihba 
n 932-949 doıya numaraıiyle tara
fınıza ilin en teblii olunur. 

Beyoilu clördüncii ıulJı hukuk 
mahkemesindmı: 1 Haziran 930 tari 
hinden 31 Haziran 931 tarihine ka
dar Şiıü Çocuk baıtabaneılnde -.. 
fat eden eıhum metrUlrabna mahb 
mece vaziyet edilmiıtlr. Tarihi ;11rı 
dan itibaren •babı matlup ve alaka 
daranın hİT ay ve miraıcrlarrn üç ay 
zarfında Beyoğlu dördüncü Sulh 
hukuk mahkemesine müracaattan lü 

Osmanlı Bankaamm Gala
ta. Y enicaml ve Beyoilu davai
ri, Cümhuriyetin il&ııı. bayramı 
roüoasebetile şehri carioio 29 
uncu cumartesi günü kapalı bu 
l•ınacaktır. 

ldanbul ve Mülhakatı 
Umum 

TOTON 1ŞÇ1LER1 
CEMlYETl 

Umumi merkezi, bu kere Oıküdar
dan (Galata Kara Mustafa caddesi 
"iktisat" Han 1 inci kat 1·2 No lu) ....... "' 

·Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsab kaçırmayınız 

İttirak ediniz •• 

Nestle Şirketi 
ikramiye dağıtma yazıhanesini 

NAKLETTi 
Neotle Şirketinjn Galata'da 
Mumhane caddeıinde 96/98 nu 
maralı binada bulunan ikrami
ye dağıbı>a msnurluğıınun Ga
lata' da ToPÇular caddeıinde 68 
Numaralı yere (Bebek tramvay 
lan durak yeri) tafmmtf olclu
ğıı muhterem halka ilan olunur. 

1 1 3 üncü kolordu 

1 İ ilanlan 

1 Trabzon garnizon ihtiyacı i-
çin 438 bin kilo un kapalı zarf 
la münakuaya konmuştur. 1-

\ halesi 31·10-932 pazar günü 
saat 13 tedir. % de yedi buçu· 

1 ğu 2610 liradır. İkinci fabrika 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
Vapuru 25 Teşrinievvel 

SALI 
gÜnÜ akf&Illl Sirkeciden hare
ketle Zonguldak, lnebolu, A 

yancık, Samsun, Gireıon, Trab
zon, Sürmene ve Rize'yc azi
met ve avdetle ayni iskelelerle 
Unye'ye uğrayarak avdet ede 
celı:tir. 

Fazla tafıilô.t için Sirkeci Yel 
kenci hanındaki acentahğına mu 
racaat. Tel: 21515. 

1 

unu olup gluteni o/o 11 den 
aşağı olmıyacaktır. Şartname Hartin • Gerze - Postası 

j sini almak istiyenlerin her gün 12 Mil sürata malik 
münakaaaya gireceklerin de Anadolu Vapunı 23 

j vakti muayyenindea evvel Trab TetrinievYCI 
zon satına'1na komiıyonuoe PAZAR günü Sirkeciden ha 
müracaatla~. <l!83ı (5451) ı rel<etle Ereğli, Zonguldak,Bar-

Ezine ve 8ayramiçte4cl kıtaat tm, Cide, lnebolu, lliti, Sinop , 
Ye hayvanat ihtiyacı için aıağı ' Gerze iskelelerine azimet ve av-

ı da miktar ve cinai yazılı 5 ka· 1 det edecektir. 
lem erzak ve yem aleot müna Fe:da tafailit jçin Tahtakalc, 

\ kasaya çıkanlmıştır. ihalesi 6- Belkapen han No. 61 acentasına 
11-932 cumartesi günü aaat ı milrıu:ut. 

1114,17 dedir.Ezine ve Bayramiç =-----------
aamanı ayn ayn ıartı:ıe.melerd• 1 ' 
dir. Nohut fiatı gali görüldüğü l SEYRlSEF AIN 
takdirde yerine faaulya alma Kerlııu -.mı Oalata ~ 
caktır. Taliplerin ıartnameyi bmf1 B. ueı. fGbe A. BlrlııecJ 
görmek üzere her gün ve ihale- lıltlhtlııdanadt ıı.n a. 1740. 
ye iıtirak edeceklerin vakti 
muay,..ainden evvel Ezinede 1i IZMlR - PiRE - ISKENDE-
va karargahındaki aatınalma RİYE POST ASI 
komisyonuna müracaatları. ( EGE ) 25 birinci 
(877) (5445) tefrin salı 
Ezine için Bayramiç {çln 11 de. 

kilo Cinsi 
oo Bulrur TRABZON POST ASI 

70,000 
20.000 
16.000 

5000 Nohut ' (ANKA ) 365,000 Saman 1 R A 
5000 F asulya · 26 birinci tetrin çarşamba 

00 Sade yağı 1 
• • • 1 18 de. D&nllıte Tirebolu· 

Kolordu ve birinci fırka ihti- ' ya da uğrar. 

1 
yacı için münakasaya konulan izMIR - MERSiN POST ASI 
S.000 la1o üzüme talip zuhur 
etmediğind- pazarlığa kon- (J" N E 8 o L U) 
muıtur. ihalesi 26/ 10/ 932 çar 
ıamba günü saat 16 dadır. Ta- 26 birinci teşrin çarşamba 
tiplerin muayyen vaktinden ev- 10 da. Galata rıbbmından 
vel komlıyona milracaatlan. j kalkarlar. 

(886) (5602) --------~ *** 
Çatalca müstahkem mevkii 

kıt' alarmın lhtiyacı için aleni 
münakasaya konulan 7.500 ki· 
!o pırasa. 6,900 kilo lahana, 4. 1 
500 kilo ıapanak Ye 9900 kilo \ 
patatea için teklif edilen fiyat 
pahalı görüldüğünden pazarlı-
ğa konulmuıtur. İhalesi 30-10-
932 pazar günü saat 16 da yapı 

' lacaktır. Taliplerin ıartnameai 
· ni görmek üzere her gün ve iha 

leye ittirak için o gün ve vak
tinden evvel komisyona müra
caatlan. (892) (5619) 

* jt * 
Kolordu ve 1. Fırka kıl'ala-

rınm ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakasaya konulan 63,300 ki 
lo praıa. 25,000 kilo laha· 
na ve 37.800 kilo ıapa
nağa teklif edilen fiyat pahalı 
görüldüğünden pazarlığa ko
nulmuştur. ihalesi 26-10-932 
çartamba günü aaat lS.30 da 
yapılacaktır. Taliplerin şartna. 
mesini görmek üzere her gün 
ve ihaleye ittirak içm o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mil 
racaatlan. (891) (5618) 

• • • 
Kolordu kıtaatı hayvanatı 

ihtiyacı için kapalı zarf usulü 
ile münakuaya konulan300000 
kilo yulafa teklif edilen fiyat pa 
halı görüldüğünden pazarlıta 
konulmuttur. ihalesi 26-10-
932 ÇBrtamba günü ıaat 16.30 
da icra edilecektir. Şartınamesİ· 
ni görmek il'Zere her gün ve iha 
leye ittirak için o gün Ye vak. 
tinden evvel komisyona müra-
caat edilmesi. (890) (5617) 

• • • 
Çatalca Mı. Mv. kıtaatmın 

ihtiyacı İçİll 8000 kilo bulgur 
• aleni münakasaya konmuftur. 
26-10·932 çarpmba günü aaat 
11,30 da ibaleıi yapılacaktır. 
Şartnameyi alme.k iateyoolerin 
her gün ye ihaleye ittirak ede
ceklerin vakti muayyenden f!!V

vel komiıyona müracaatları. 
(861) (5284) 

Çeltik Fabrikası 
Mehmet Karabekir 

ve Şürekası 
Fener Balat caddesi No. 46 
Nümune üzerine meccanen 
randman ve kıymet tahmin e. 
dilir. Çuval, nakliye temin olu. 
nur. (Ücret gayet ehven olarak 
kararlattırılır) Telefon: 20732 
T e 1 gr a f · f ıtanbul Kabar 

Devredilecek ihtira beratı 
(Saniyeli Tapa "iki tesirli tapa") 

hakkında lstanbul Viliyet ~elilesi
niıt 27 Eylül 1930 tarih ve 18885 
Vilii.yet evrak numarası ib mukay
yet ihtira berat miiracaab üzerindeki 
hukuk bu lıere başkasına devir veya 
icara verileceğinden mezkur ibtirayı 
satm almak ve iıticar etmek arzu. 
aunda bulunan zevabn lıtanbul'cla 
Balıçekapıda Tat Handa 43-48 No. 
larda kain H. W. STOCK F.fendiye 
müracaatlan il&n olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
Mermi tapalan hakkında lıtanbnl 

Vil&yet celileainin 10 Eylül 193C 
tarilı Ye 17957 VHayet evrak numa• 
rası Ue mukayyet ihtira b ~at 
minıacab üzerindeki hukuk bu 
it.. başkasına devir veya 
iaıra ...,,.;ıeceğinden mezlnir ilı.tirayı 
aatm almak ve iıticar etmelı arzu
sunda bulunan znabn fatanbul'de 
Bahçekapıcla Tat Handa 43-48 No. 
!arda ki.in H. W. STOCK Efencliy& 
müracaatları ilin olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
''Barut halkasmdald barutun mer· 

mi Ye taparun maruz kalabileceği 

bir atmoıfwden fazla veya dun tnz. 
yilderden ınütee11ir olrnakırzrn mu
nfalı bir ıurette yanmaarnı t ·ne 
haclını tertibat'' hakkmda latanbul 
Vıliyet Celil esinin 9 T e,rinienel 
1930 tarih .e 19559 Vilayet evrak 
__..... n. mukayyet ihtira be
rat müracaatı Üzerindeki hu· 
kuk bu kere batkaaına devir veya 
icara verileceğinden mezkur ihtirayı 

MAMA 1 
satm almak ve iıticar etmek arzu. 

~ sunda bulunan zevatın lıtanbul'cla 
~ Bahçekapıda Taı Handa 4348 No. 

Dr. Hakkı Şiaaal l larcla kiin H. W. STOCK Efendiye 
Yavrunuzun en sıhht eıdasıdır. J "'"""r•atl11ırr il~" ,,,ınn••• 



.,...Türkiyede Kakao Yetişmiyor Demeyiniz! 
• 
1 ON L • 

1 
Çikolata ve ·Kakao 

Fabrikası 
Sütlü Meyvalı Karamela 

Bonbon Şekeri 
İstanbul, Balıkpazar, Lonca sokak 

No. 14 _ 16 _ 18 _ 20 

• 
lstanbul, Balıkpazar, Lonca sokak 

No. 14. 16 _ 18. 20 
Telefon: ,4060 - Telgraf: İstanbul ZAMBIKO Telefon: 24060 -Telgraf: İstanbul ZAMBIKO 

• • 
1 

Son sistem makinalarında istiltsal ettiği 

TOZ o 
Kutu ve pa~etler içinde piyasaya çıktı • 

• 
LION 'KAKAO 'SU 

Her yerde, her zaman yabancı kakaolara tercih ediniz. 

Bir fincan LION KAKAOSU içen, onun tiryakisi olur ve bir daha başka kakao kullanmaz 

llJıııııı-KAKAO, en küçük yaştakilerden e büyüklere kadar herkesin gıdasıdır.~ 

Ucuz 

Yukarıdan 

Aşağıya 
• 
inerken 

Sağ tarafta .. 

allar 
Aşağıdan JI 
Yukarıya ·

Çıkarken 

Sol tarafta 

_... Mekteplilere mahsus --ııııı 

Talebe Yurdu 
ŞEHZADEBAŞI CADDESİNDE AÇILMIŞTIR. 

Darülfünun ve Liselere 
çok yakındır 

Geniı, büyük bina ve yeni, temiz eıyayı aörmek, elveriıli ıerajti anla
mak için hergün Şehzadeba,ında I<cnıervahıvar sokağında Yurt bina· 
sındaki Müdiriyele sabı\hları (sRat 8-10) a ak'8mları ( 16-18) e 

ı· çoc 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

ünkü on n u bar ı yok! 
29 teşrinievvelde bir Kumbara 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Tttrkiye'de Cilmhurlyetla kurulUfU sUaü, blltlla 
dilayamn ( Taaarraf sll•ll ) dUr. KUçük, büyük, 

kadm, erkek herkea o .. D para 
biriktlrmeje batlar. 

Bu hafta içinde ft bankasından 
alacağınız Kambaraya para 

atmıya baılayınız. 

Gelecek sene bu tarihte bir ço paranız olm ' 

( TÜRKiYE İŞ BANKASI 1 

S itan Hamam n'da · 
•• 

1 
1 

•• 

Pek yakında İstanbul 
cihetinde de yeni bir 
satış mağazası açıyor ...______________ J 

.MÜJDE!~ 
DENiZ KIZI 

f#I EFTALYA 
.I_ __ • SADİ Hanımın 
·~ Yeni ıarkılannı pek yakında 

IA 
dinliyecekainiz. 

ALEM RAKISI ~• 
25 Teıriııievvel 932 tarihinden itibaren fohisar:ar ida

rubı.1• mti ... de ve kontrolu tahhnda uzun müddet 

fıçılarda bekledikten sonra 

Dinlendirilmiş 
Y••k k M kt J M••b t Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk U Se e ep er U ayaa mahkemeoinden: Galatada Arap ca· 

K 
• R• t• d mli maballeeinde s...ı Zebek aoka- olarak .. tılacağı muhterem müşterilerimize ilan o'un~ 

OIDJSYODU ıyase ın eni tında 18 No. lu hanede mutaaarrı- ,. • 
Üsküdar Kız San'at mektebinde ketiEı.mesi mucibince ya- hn aaldn ilıen muvalıaten ırlttlti gÖ Lalelı Apartımanlarında 

pılacak tamirat ile kalorifer tesisatının kapalı zarf usulile 15-11- rele~e malıtul~ vefat eden ı..aı_e K• ı · k E } 
932 tarihinde münakasaya konulmuttur. h&mm1n terelıeaıne mahkemece vazı- ıra ı v er .Jı 

. . . .. .. yet edilmittir. Tarihi ilandan itiba- ) J 

1 

Talıplerın şartnameyı gormek uzere her gün saat ondan 12 h b d 
1
.,_ d Tayyare cemiyetinin Laleli apartımanlarında (3, 4, 5 ° , 

. , . • . . . .. ren em • ı inil up ve a aaa aranın . . . l,jtll 
ye kadar mektep ıaaresıne ve ıhaleye ıştırak edeceklenn o gun- b" · 1 •. rf kiralık evler vardır lateyenlerın apartımanlar ıdaresıne ııı jl . ,. . . . . . ır ay ve mıraıcı arın uç ay za ın- • su• 

\ de tenıınatı kat ıyelerını havı olan teklıf varakalan ıle beraber da Beyoğlu dördüncü sulh hukuk caatları. · ( ~ 
saat 15 te Fındıklı'da Yüksek mekteoler muhaaebeciH<ü komiı- mahkemesin• miiracaatları lüzumu i •ASI 

56 1 - r. MlLLlYET MATBJV'" 


